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ΜΕΝΣΑΓΕΜ

ΜΕΝΣΑΓΕΜ
Χαρο (α) χανδιδατο (α),

Α λειτυρα δεστε Μανυαλ δο Χανδιδατο  ο πριmειρο πασσο παρα ϖοχ φαζερ παρτε δε υmα δασ 

mεληορεσ ρεδεσ δε Ενσινο Συπεριορ πβλιχο ε γρατυιτο δο Πασ.

Θυεm ινγρεσσα εm υm δοσ χυρσοσ δε γραδυαο τεχνολ⌠γιχα δασ Φαχυλδαδεσ δε Τεχνολογια 

δο Εσταδο (Φατεχσ) τεm α οπορτυνιδαδε δε εσχοληερ ο mεληορ χαmινηο παρα ινσερο 

ε ασχενσο νο mυνδο δο τραβαληο.

Παρα ατενδερ ◊σ δεmανδασ δα σοχιεδαδε ε δοσ mαισ ϖαριαδοσ σετορεσ προδυτιϖοσ, ασ 

Φατεχσ φορmαm προφισσιοναισ χονεχταδοσ χοm οσ δεσαφιοσ δο mυνδο ατυαλ, χοm χαπαχιδαδε 

παρα χριαρ σολυ⌡εσ θυε αλιαm ινοϖαο τεχνολ⌠γιχα, εmπρεενδεδορισmο, συστενταβιλιδαδε 

ε ρεσπονσαβιλιδαδε σοχιαλ.

Ο νδιχε δε εmπρεγαβιλιδαδε  υm δοσ ινδιχαδορεσ θυε ατεσταm α ρελεϖνχια δοσ τεχν⌠λογοσ 

φορmαδοσ πελασ Φατεχσ: νοϖε εm χαδα δεζ δελεσ εστο εmπρεγαδοσ ατ υm ανο δεποισ 

δο τρmινο δο χυρσο.

Ο προχεσσο σελετιϖο δασ Φατεχσ, αδmινιστραδασ πελο Χεντρο Παυλα Σουζα, αβρανγε τοδασ 

ασ ρεγι⌡εσ παυλιστασ, χοm χυρσοσ νασ 〈ρεασ δε Αmβιεντε ε Σαδε, Χοντρολε ε Προχεσσοσ 

Ινδυστριαισ, Γεστο ε Νεγ⌠χιοσ, Ηοσπιταλιδαδε ε Λαζερ, Ινφορmαο ε Χοmυνιχαο, 

Ινφραεστρυτυρα, Προδυο Αλιmεντχια, Προδυο Χυλτυραλ ε Dεσιγν, Προδυο Ινδυστριαλ 

ε Ρεχυρσοσ Νατυραισ.

Εσχοληα α συα γραδυαο τεχνολ⌠γιχα, σιγα ασ οριεντα⌡εσ δεστα πυβλιχαο ε πρεπαρε−σε 

παρα ο εξαmε.

Βοα προϖα ε συχεσσο εm συα ϖιδα προφισσιοναλ!

Λαυρα Λαγαν〈

Dιρετορα−Συπεριντενδεντε δο Χεντρο Παυλα Σουζα
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ΡΕΓΥΛΑΜΕΝΤΑ∩℘Ο

Ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ εστ〈 ρεγυλαmενταδο πελα Πορταρια ΧΕΕΤΕΠΣ−ΓDΣ 2717, 

 δε 11/10/2019. 
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ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ Ο ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ

Παρα σε ινσχρεϖερ νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οβσερϖαρ ασ 

σεγυιντεσ ΕΤΑΠΑΣ Ε ΠΕΡ⊆ΟDΟΣ:

 Νοσ χυρσοσ δασ Φατεχσ ασ αυλασ σο οφερεχιδασ δε σεγυνδα ◊ σεξτα−φειρα ε, εm αλγυνσ χυρσοσ, 

ταmβm αοσ σ〈βαδοσ πελα mανη ε/ου ◊ ταρδε. Οσ ηορ〈ριοσ δε ινχιο ε τρmινο δασ αυλασ 

νοσ περοδοσ δε οφερεχιmεντο ποδεm ϖαριαρ, δεϖενδο σερ χονσυλταδοσ εm χαδα Υνιδαδε δε 

ιντερεσσε.

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

Ο πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχριο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Dεστα 

φορmα, αντεσ δε ινιχιαρ ο σευ πρεενχηιmεντο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 τοmαρ χονηεχιmεντο δε τοδασ ασ 

νορmασ ε προχεδιmεντοσ ινδιχαδοσ νο Μανυαλ δο Χανδιδατο, ο θυαλ εσταρ〈 δισπονιβιλιζαδο νο σιτε 

ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ. 

Νο περοδο δε 15/10 ατ ασ 15 ηορασ δο δια 11/11/2019, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο σιτε 

ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, ε πρεενχηερ α Φιχηα δε Ινσχριο, φορνεχενδο οσ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ε 

ινδιχανδο α Φατεχ, ο χυρσο ε ο περοδο εm θυε πρετενδε εστυδαρ, βεm χοmο ασ ινφορmα⌡εσ σοβρε ο 

Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα (�αφροδεσχενδνχια� ε �εσχολαριδαδε πβλιχα�).

Ο χανδιδατο ποδερ〈, αινδα, νο mοmεντο δο πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχριο, ινδιχαρ χοmο 

2♠ οπο:

 ο mεσmο χυρσο  δε 1♠ οπο οφερεχιδο εm ουτρο περοδο, να mεσmα Φατεχ ου

 ο mεσmο χυρσο  δε 1♠ οπο οφερεχιδο εm θυαλθυερ περοδο δε ουτρα Φατεχ ου

 θυαλθυερ χυρσο χοm ο mεσmο χονϕυντο δε δισχιπλινασ πριοριτ〈ριασ εm θυαλθυερ Φατεχ ε περοδο.

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 

2♠ εταπα
παγαmεντο δα 
ταξα δε ινσχριο

Περοδο: 15/10 ατ 11/11/2019

ςαλορ:
Ρ∃ 70,00 
(σετεντα ρεαισ)

1♠ εταπα
πρεενχηιmεντο δα 
Φιχηα δε Ινσχριο

Περοδο: 
15/10 ατ ασ 15η 
δο 11/11/2019

Λοχαλ:
νο σιτε 
ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ
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α φοτο, νο τερ〈 α συα σολιχιταο ατενδιδα. Ασ πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ αοσ χανδιδατοσ τρανσγνεροσ 

σερο ρεαλιζαδασ δε αχορδο χοm ο νοmε ε γνερο χονσταντεσ νο ρεγιστρο χιϖιλ.

Απ⌠σ ο πρεενχηιmεντο δοσ δαδοσ να Φιχηα δε Ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονφερι−λοσ ατενταmεντε, 

λερ ο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ε χονφιρmαρ ασ ινφορmα⌡εσ, βεm χοmο ρεσπονδερ αο �θυεστιον〈ριο 

σοχιοεχονmιχο�. 

Ο �θυεστιον〈ριο σοχιοεχονmιχο� τεm πορ φιναλιδαδε α ιδεντιφιχαο δασ χαραχτερστιχασ δο 

ϖεστιβυλανδο, δεϖενδο ο χανδιδατο ρεσπονδερ α τοδασ ασ περγυντασ. Ασ ινφορmα⌡εσ χολεταδασ νεστε 

θυεστιον〈ριο σερο τραταδασ δε mοδο χονφιδενχιαλ ε νο τερο θυαλθυερ ινφλυνχια να χλασσιφιχαο 

δο χανδιδατο.

Ασσιm θυε ο χανδιδατο χονφιρmαρ ασ ινφορmα⌡εσ, δεϖερ〈 ιmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο παρα παγαmεντο 

δα ταξα δε ινσχριο.

Ο χανδιδατο δεϖερ〈 γυαρδαρ υmα χ⌠πια δε τοδοσ οσ δοχυmεντοσ γεραδοσ νο mοmεντο δα ινσχριο, 

βεm χοmο δο βολετο ε δο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο, θυε ποδερο σερ σολιχιταδοσ, ινχλυσιϖε νο δια 

δο εξαmε, παρα α χοmπροϖαο δα εφετιϖαο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο.

ΠΡ⊃−ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑ ΙΝΓΡΕΣΣΟ 
ΝΟ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ

Παρα ινγρεσσαρ εm υm δοσ χυρσοσ δε γραδυαο τεχνολ⌠γιχα, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ποσσυιρ χερτιφιχαδο 

δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο ου εθυιϖαλεντε.

Ο χανδιδατο θυε αινδα νο χονχλυιυ ο ενσινο mδιο ποδερ〈 χονχορρερ α υmα ϖαγα εm υm δοσ 

χυρσοσ δε γραδυαο τεχνολ⌠γιχα, δεσδε θυε απρεσεντε ο χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο ενσινο 

mδιο ου εθυιϖαλεντε, νο ατο δα mατρχυλα.

Παρα ο Χυρσο Συπεριορ δε Τεχνολογια εm Ραδιολογια  νεχεσσ〈ριο θυε ο χανδιδατο τενηα, ταmβm, νο 

mνιmο 18 (δεζοιτο) ανοσ να δατα δε Ματρχυλα, ρεσπειτανδο ο Παρεχερ ΧΝΕ/ΧΕΒ 19/2007 ε δεmαισ 

λεγισλα⌡εσ ϖιγεντεσ αχερχα δα εσπεχιφιχιδαδε δεστε χυρσο.

ΟΒΣΕΡςΑ∩∏ΕΣ ΣΟΒΡΕ Ο 
ΕΝΕΜ � ΕΞΑΜΕ ΝΑΧΙΟΝΑΛ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ

Ο χανδιδατο θυε πρεστου ο ΕΝΕΜ ποδερ〈 υτιλιζαρ συα νοτα οβτιδα να προϖα οβϕετιϖα παρα εφειτο δε 

χ〈λχυλο δα νοτα φιναλ δα προϖα δο ςεστιβυλαρ. Παρα ταντο, δεϖερ〈 πρεενχηερ, ταmβm, να Φιχηα δε 

Ινσχριο, νο ιτεm �ν≡ δε ινσχριο δο ΕΝΕΜ�, ο νmερο δε συα ινσχριο, οπτανδο πελο ρεσυλταδο 

οβτιδο νο ΕΝΕΜ εm απενασ  ΥΜ  δοσ ανοσ � 2017  ου  2018  ου  2019. 
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 Α νοτα δο ΕΝΕΜ σερ〈 υτιλιζαδα χονφορmε ο δισποστο νο χ〈λχυλο δα νοτα φιναλ.

 Ο χανδιδατο ποδερ〈 ινδιχαρ ο νmερο δε ινσχριο δο ΕΝΕΜ σοmεντε νο ατο δα ινσχριο 

παρα ο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ.

 Ο νmερο δε ινσχριο δο ΕΝΕΜ, ινδιχαδο να Φιχηα δε Ινσχριο,  δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε 

δο χανδιδατο, ε χασο ο νmερο εστεϕα ινχορρετο, α νοτα δο ΕΝΕΜ νο σερ〈 χονσιδεραδα. 

 Ο νο πρεενχηιmεντο δο χαmπο ρελατιϖο αο ΕΝΕΜ σιγνιφιχα α συα νο υτιλιζαο.

 Χασο ο ΙΝΕΠ/ΜΕΧ νο δισπονιβιλιζε ο νmερο δε αχερτοσ νασ προϖασ οβϕετιϖασ δο ΕΝΕΜ 

2019, ατ 31/12/2019, σερο χονσιδεραδασ απενασ ασ νοτασ οβτιδασ πελοσ χανδιδατοσ να 

προϖα τεστε ε δε ρεδαο νο πρεσεντε προχεσσο σελετιϖο ϖεστιβυλαρ; νεστε χασο ταmβm 

νο σερο χονσιδεραδασ ασ νοτασ δασ προϖασ οβϕετιϖασ δο ΕΝΕΜ παρα οσ χανδιδατοσ 

θυε ινδιχαραm οσ ανοσ δε 2017 ε 2018.

 Ινφορmα⌡εσ σοβρε ο ΕΝΕΜ ποδερο σερ οβτιδασ πελο τελεφονε 0800 616161 ε πελο σιτε 

ινεπ.γοϖ.βρ.

 Α ταξα δε ινσχριο δεϖερ〈 σερ παγα εm δινηειρο, εξχλυσιϖαmεντε νο περοδο δε 15/10 

ατ 11/11/2019, να αγνχια βανχ〈ρια δε συα πρεφερνχια, mεδιαντε α απρεσενταο δο βολετο 

γεραδο νο ατο δα ινσχριο ου ατραϖσ δα φερραmεντα γετνετ (παγαmεντο χοm χαρτο δε 

χρδιτο) δισπονϖελ νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ. 

 Α ινσχριο σοmεντε σερ〈 εφετιϖαδα απ⌠σ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο ε ποστεριορ 

χονφιρmαο δα θυιταο πελα ρεδε βανχ〈ρια. 

 Ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 α χονφιρmαο δα εφετιϖαο δε συα ινσχριο νο πρεσεντε Προχεσσο 

Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, ατ 10 (δεζ) διασ απ⌠σ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο. Εστα χονφιρmαο 

σερ〈 ενϖιαδα αο ε−mαιλ ινφορmαδο να Φιχηα δε Ινσχριο, δεσδε θυε εστεϕα χορρετο ε δισπονϖελ 

παρα ο ρεχεβιmεντο δε mενσαγενσ. 

 Α ταξα δε ινσχριο τερ〈 ϖαλιδαδε παρα ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ 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. Νο ηαϖερ〈 δεϖολυο δα ταξα δε 

ινσχριο παρα ο χανδιδατο θυε ινδιχου ε φοι ρεmανεϕαδο παρα α 2♠ οπο δε χυρσο.

 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 ςεστιβυλαρ, νο ηαϖενδο, 

εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α δεϖολυο δα ταξα δε ινσχριο.

 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 γυαρδαρ υmα χ⌠πια δε τοδοσ οσ δοχυmεντοσ γεραδοσ νο mοmεντο δα 

ινσχριο, βεm χοmο δο βολετο ε δο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο, θυε ποδερο σερ σολιχιταδο, 

ινχλυσιϖε νο δια δο εξαmε, παρα α χοmπροϖαο δα εφετιϖαο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο.

ΙΝΣΤΡΥ∩∏ΕΣ ΠΑΡΑ Ο ΠΑΓΑΜΕΝΤΟ 
DΑ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο
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   Νο σερο αχειτοσ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, χοmο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο: 

 αγενδαmεντο δε παγαmεντο δε ττυλο δε χοβρανα; 

 παγαmεντο δε χοντα πορ ενϖελοπε;

 τρανσφερνχια ελετρνιχα, DΟΧ ε DΟΧ ελετρνιχο; 

 ορδεm δε παγαmεντο ε δεπ⌠σιτο χοmυm εm χοντα χορρεντε;

 χαρτο δε χρδιτο θυε νο τενηα σιδο παγο ατραϖσ δα φερραmεντα γετνετ 

 (παγαmεντο χοm χαρτο δε χρδιτο) δισπονϖελ νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ;

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

 χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δε βολετο δε προχεσσοσ σελετιϖοσ αντεριορεσ.

ΟΒΣΕΡςΑ∩∏ΕΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ ΣΟΒΡΕ 
ΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ

1. ⊃ οβριγατ⌠ριο ο χανδιδατο τοmαρ χονηεχιmεντο δε τοδασ ασ δατασ, νορmασ ε 

προχεδιmεντοσ ινδιχαδοσ νο Μανυαλ δο Χανδιδατο, ο θυαλ εσταρ〈 δισπονιβιλιζαδο νο σιτε 

ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ.

2. Νο σερο περmιτιδασ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, αλτερα⌡εσ ου ινχλυσ⌡εσ να Φιχηα δε Ινσχριο, 

πρινχιπαλmεντε νοσ χαmποσ �Φατεχ�, �χυρσο ε περοδο�, �ν≡ δε ινσχριο δο ΕΝΕΜ� ε νο Σιστεmα 

δε Ποντυαο Αχρεσχιδα (�αφροδεσχενδνχια� ε �εσχολαριδαδε πβλιχα�), απ⌠σ ο ενχερραmεντο 

δο περοδο δε ινσχρι⌡εσ ε/ου παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο δο Προχεσσο Σελετιϖο−ςεστιβυλαρ, 

ινχλυσιϖε νο δια δο Εξαmε.

3. Ο χανδιδατο θυε εφετιϖαρ συα ινσχριο νο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, δο 1≡ Σεmεστρε δε 2020, 

ρεαλιζαρ〈 ο Εξαmε νο mεσmο mυνιχπιο ονδε σε λοχαλιζα α Φατεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ εm 

1♠ οπο, εξχετο θυανδο, εξχεπχιοναλmεντε, φορ πρεϖιαmεντε αυτοριζαδα πελα ΧΕΣΥ α ρεαλιζαο 

δο εξαmε δαθυελα Φατεχ εm ουτρο Μυνιχπιο. 

4. Παρα σεγυρανα δο χανδιδατο, εστε δεϖερ〈 ιmπριmιρ ε γυαρδαρ υmα χ⌠πια δοσ δοχυmεντοσ γεραδοσ 

νο mοmεντο δα ινσχριο, βεm χοmο δο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο.

5. Παρα οβτενο δε 2♠ ϖια δο βολετο βανχ〈ριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο σιτε 

ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, να ℑρεα δο Χανδιδατο, νο λινκ �2♠ ϖια δο βολετο βανχ〈ριο� ε ιmπριmιρ ο 

ρεφεριδο βολετο, ο θυαλ εσταρ〈 δισπονϖελ σοmεντε ατ ◊σ 20 ηορασ δα δατα λιmιτε δο ενχερραmεντο 

δασ ινσχρι⌡εσ, ου σεϕα, ατ ◊σ  20 ηορασ δο δια 11/11/2019.

6. Θυανδο ο χυρσο ινδιχαδο εm 1♠ οπο νο ατινγιρ α δεmανδα 1,5 (υm ϖργυλα χινχο) χανδιδατο/

ϖαγα, ο χυρσο σερ〈 οβϕετο δε εστυδο πελα Υνιδαδε δο Ενσινο Συπεριορ δε Γραδυαο � ΧΕΣΥ 

παρα συα ιmπλανταο. Χασο α ΧΕΣΥ οπτε πελα νο ιmπλανταο δο χυρσο, ο χανδιδατο τερ〈 συα 

ινσχριο αυτοmατιχαmεντε ρεmανεϕαδα, παρα α 2♠ οπο, θυανδο ινδιχαδα; χασο α 2♠ οπο 

ινδιχαδα νο ατινϕα α δεmανδα 1,5 (υm ϖργυλα χινχο) χανδιδατο/ϖαγα, ο χυρσο σερ〈, ταmβm, 
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οβϕετο δε εστυδο πελα ΧΕΣΥ, παρα συα ιmπλανταο. ⊃ ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ϖεριφιχαρ, 

απ⌠σ α αν〈λισε δα δεmανδα πορ παρτε δα ΧΕΣΥ, ατραϖσ δα Φιχηα δε Ινσχριο, παρα θυαλ χυρσο 

εστ〈 εφετιϖαmεντε ινσχριτο (1♠ ου 2♠ οπο).

7. Παρα ο χανδιδατο θυε σε ινσχρεϖευ νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, χασο δεσεϕε ϖεριφιχαρ 

ο στατυσ (σιτυαο) δε συα ινσχριο ε/ου χονσυλταρ α συα Φιχηα δε Ινσχριο πρεενχηιδα, δεϖερ〈 

αχεσσαρ ο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, να ℑρεα δο Χανδιδατο.

8. Ο χανδιδατο βενεφιχιαδο χοm α ισενο ου α ρεδυο δα ταξα δεϖερ〈 ρεαλιζαρ συα ινσχριο νο 

Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, δο 1≡ Σεmεστρε δε 2020, παρα α Φατεχ εσχοληιδα, σοmεντε νο σιτε 

ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, νο περοδο δε  25/10 ατ ασ 15 ηορασ δο δια 11/11/2019.  Ο χανδιδατο 

ισεντο δα ταξα, δεϖερ〈 φιχαρ ατεντο αο τρmινο δο προχεσσο δε ινσχριο, ποισ νο ηαϖερ〈 α 

εmισσο δε βολετο βανχ〈ριο παρα παγαmεντο, ινδιχανδο, ασσιm, α ισενο δα ταξα δε ινσχριο. 

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 ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ.

9. Ο 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 ε δα γεραο 

δο βολετο βανχ〈ριο παρα παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο πορ mοτιϖο δε ορδεm τχνιχα ρεφερεντε 

αοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, βεm 

χοmο ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δε δαδοσ, γεραο ου α ιmπρεσσο δοσ 

δοχυmεντοσ.

Τοδο ο χανδιδατο θυε νο δισπυσερ δε Ιντερνετ ποδερ〈 υτιλιζαρ οσ 
σεγυιντεσ λοχαισ πβλιχοσ δε αχεσσο:

ΧΑΝDΙDΑΤΟ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ

Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, θυε νεχεσσιτε δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα ρεαλιζαρ ο Εξαmε, δεϖερ〈 

ινφορmαρ ισσο να Φιχηα δε Ινσχριο ε, ταmβm, ενχαmινηαρ ο λαυδο mδιχο, εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα, 

δεσχρεϖενδο ο τιπο ε ο γραυ δα δεφιχινχια, ατραϖσ δε λινκ εσπεχφιχο να ℑρεα δο Χανδιδατο, 

ιmπρετεριϖελmεντε ατ ◊σ 15 ηορασ δο δια 11/11/2019.

Οσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm χοm δεφιχινχια ε απρεσενταρεm ο λαυδο, εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα, 

χονφορmε εσπεχιφιχαδο να  Πορταρια ΧΕΕΤΕΠΣ ΓDΣ 2717/2019:

 τερο υm αχρσχιmο δε 30 (τριντα) mινυτοσ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα, εξχεο αοσ χανδιδατοσ 

θυε σολιχιταρεm απενασ φ〈χιλ αχεσσο; 

 χονχορρεm εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ νο τοχαντε ◊ ποντυαο, 

χλασσιφιχαο γεραλ ε χονϖοχαο παρα α mατρχυλα.

Ινφοχεντροσ δο Προγραmα Αχεσσα Σο Παυλο: 
ποστοσ εm φυνχιοναmεντο εm τοδο 
ο Εσταδο δε Σο Παυλο.

Ποστοσ δε Ινσχριο Ελετρνιχα δασ Φατεχσ παρτιχιπαντεσ δο πρεσεντε Προχεσσο 
Σελετιϖο ςεστιβυλαρ.
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Να αυσνχια δασ ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ νο mοmεντο δα ινσχριο, βεm χοmο δο 

ενχαmινηαmεντο δο λαυδο εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα ατ ο δια 11/11/2019, ο χανδιδατο νο τερ〈 

ασσεγυραδο ο σευ διρειτο αο εξαmε 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.

Ασ χερτιφιχα⌡εσ δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο θυε νο ατεστεm φρεθυνχια εm αυλασ, 

σενδο οβτιδασ απενασ πορ προϖασ ου εξαmεσ, θυε σεϕαm δεχορρεντεσ δο Εξαmε Ναχιοναλ δε 

Ενσινο Μδιο � ΕΝΕΜ, δο Εξαmε Ναχιοναλ παρα Χερτιφιχαο δε Χοmπετνχιασ δε ϑοϖενσ ε 

Αδυλτοσ � ΕΝΧΧΕϑΑ, ε αφινσ, ινδεπενδεντεmεντε δο τιπο δε ινστιτυιο, νο σερο αχειτασ παρα 

εφειτο δε χονχεσσο δε ποντυαο αχρεσχιδα.

ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΑΧΡΕΣΧΙDΑ 

(Ινστιτυδο πελο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 49.602/05 ε νοσ τερmοσ δα Dελιβεραο 

ΧΕΕΤΕΠΣ 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 ε χονχλυδο 

τοδασ ασ σριεσ δο ενσινο mδιο εm ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ εξιστεντεσ νο τερριτ⌠ριο ναχιοναλ βρασιλειρο.

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 τοδασ ασ σριεσ δο ενσινο 

mδιο, 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 χανδιδατο θυε ατενδερ χυmυλατιϖαmεντε οσ ιτενσ Ι ε ΙΙ  

��αφροδεσχενδνχια� ε �εσχολαριδαδε πβλιχα�.

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 1♠, α 2♠ ε α 3♠ σριε δο ενσινο mδιο, εm ινστιτυι⌡εσ 

πβλιχασ, εξιστεντεσ νο τερριτ⌠ριο ναχιοναλ βρασιλειρο, δεϖενδο, νο ατο δα mατρχυλα, απρεσενταρ ο(σ) 

δοχυmεντο(σ) χοmπροβατ⌠ριο(σ) δεmονστρανδο εστα εσχολαριδαδε.
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ΙΝΣΤΙΤΥΙ∩∏ΕΣ Π∨ΒΛΙΧΑΣ

Ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ σο αθυελασ 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, Σ℘Ο ΧΟΝΣΙDΕΡΑDΑΣ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡΕΣ εm φυνο δε συα δεπενδνχια 

αδmινιστρατιϖα ϕυντο αο σετορ πριϖαδο. Dο mεσmο mοδο, βολσασ δε εστυδο εm Ινστιτυι⌡εσ παρτιχυλαρεσ, 

αινδα θυε ιντεγραισ, νο χονφερεm ο διρειτο ◊ ποντυαο αχρεσχιδα πελο ιτεm �εσχολαριδαδε πβλιχα�.

ΕΞΑΜΕ

Ο ΧΑΝDΙDΑΤΟ DΕςΕΡℑ ΛΕςΑΡ ΝΟ DΙΑ DΟ ΕΞΑΜΕ:

1. χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ, λ〈πισ πρετο ν≡ 2 ε βορραχηα.

2.  ΟΡΙΓΙΝΑΛ  ιmπρεσσο δε  ΥΜ  δοσ σεγυιντεσ  δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε:

 δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε εξπεδιδο πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα (ΡΓ), πελασ 

Φορασ Αρmαδασ ε πελα Πολχια Μιλιταρ;

 χδυλα δε ιδεντιδαδε δε εστρανγειροσ (ΡΝΕ) δεντρο δα ϖαλιδαδε;

 χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο (ΧΝΗ) εξπεδιδα νοσ τερmοσ δα Λει Φεδεραλ νο 9503/97;

 δοχυmεντο 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 δο πραζο δε ϖαλιδαδε.

Dατα: 08/12/2019 (δοmινγο) 

Ηορ〈ριο: 13 ηορασ

Λοχαλ:

α παρτιρ δο δια 03/12/2019, ο χανδιδατο δεϖερ〈 χοmπαρεχερ 

◊ Φατεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ ου αχεσσαρ ο σιτε

ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ να ℑρεα δο Χανδιδατο παρα ϖεριφιχαρ 

ο λοχαλ ονδε φαρ〈 ο εξαmε. Α χονφιρmαο δο λοχαλ ονδε 

ρεαλιζαρ〈 ο Εξαmε σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. 

Ο χανδιδατο δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, ρεαλιζαρ ο Εξαmε νο 

λοχαλ δετερmιναδο πελα Φατεχ. Νο ηαϖερ〈 ενϖιο δα χονϖοχαο 

πελοσ Χορρειοσ, πορ ε−mαιλ ου πορ θυαισθυερ ουτροσ mειοσ.

Dυραο: 5 (χινχο) ηορασ
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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 Φατεχ. 

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. Χασο ο δοχυmεντο εστεϕα χοm φοτο αντιγα ε/ου χοm α ινδιχαο δε �νο αλφαβετιζαδο�, 

εστε δεϖερ〈 σερ συβστιτυδο, σενδο νεχεσσ〈ριο, παρα ταντο, προϖιδενχιαρ α 2♠ (σεγυνδα) ϖια δο 

mεσmο, αντεσ δα δατα δο Εξαmε.

4. Ν℘Ο ΣΕΡ℘Ο 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), Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα χοm ου σεm φοτο, χραχη〈σ ε 

ιδεντιδαδε φυνχιοναλ δε ινστιτυιο πβλιχα ου πριϖαδα.

5. Ταmβm νο σερο αχειτοσ προτοχολοσ ε/ου χ⌠πιασ ρεπρογρ〈φιχασ (ξεροξ), αυτεντιχαδασ ου νο−

αυτεντιχαδασ, δοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε. ΣΟΜΕΝΤΕ ΣΕΡℑ ΑΧΕΙΤΑ ΑΠΡΕΣΕΝΤΑ∩℘Ο DΕ 

DΟΧΥΜΕΝΤΟ DΕ ΙDΕΝΤΙDΑDΕ ΟΡΙΓΙΝΑΛ.

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 δα 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 α χ⌠πια 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 ε α ρεσπεχτιϖα χ⌠πια ου α Dεχλαραο/Χερτιδο δε 

Εξτραϖιο δε Dοχυmεντο ε α ρεσπεχτιϖα χ⌠πια ε α φοτο 3ξ4 ρεχεντε, σερ〈 ιmπεδιδο δε ρεαλιζαρ α 

προϖα. Νο σερο αχειτοσ παρα φινσ δε ιδεντιφιχαο προτοχολο δε Βολετιm δε Οχορρνχια Πολιχιαλ.

7. Ο πορτο δα εσχολα σερ〈 αβερτο ◊σ 12η15mιν ε φεχηαδο ◊σ 13 ηορασ, ιmπρετεριϖελmεντε. Απ⌠σ ο 

φεχηαmεντο δο πορτο, νο σερ〈 περmιτιδα α εντραδα δε νενηυm χανδιδατο. Πορ εσσε mοτιϖο, ο 

χανδιδατο δεϖερ〈 χηεγαρ χοm 1 (υmα) ηορα δε αντεχεδνχια, παρα λοχαλιζαρ συα σαλα ε συα χαρτειρα, 

εϖιτανδο−σε, ασσιm, ποσσϖεισ ιmπρεϖιστοσ. 

8. Απ⌠σ ο ινχιο δο Εξαmε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 περmανεχερ νο mνιmο ατ ◊σ 15η30mιν δεντρο δα 

σαλα δο Εξαmε, ποδενδο λεϖαρ ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ α παρτιρ δεστε ηορ〈ριο.

9. Ενθυαντο ο χανδιδατο εστιϖερ ρεαλιζανδο ο Εξαmε, σερ〈 τερmιναντεmεντε προιβιδο υτιλιζαρ 

ργυα, εσθυαδρο, τρανσφεριδορ, χοmπασσο ου σιmιλαρεσ, χαλχυλαδορα, χοmπυταδορ, νοτεβοοκ, 

ταβλετσ ε σιmιλαρεσ, τελεφονε χελυλαρ (mαντερ τοταλmεντε δεσλιγαδο, ινχλυσιϖε σεm α ποσσιβιλιδαδε 

δε εmισσο δε αλαρmε σονορο ου ρυδο δε ϖιβρα⌡εσ, νασ δεπενδνχιασ δο πρδιο ονδε ο Εξαmε 

σερ〈 ρεαλιζαδο), ραδιοχοmυνιχαδορ ου απαρεληο ελετρνιχο σιmιλαρ, χηαπυ, βον, λενο, γορρο, 

m〈σχαρα, ⌠χυλοσ εσχυροσ, χορρετιϖο λθυιδο/φιτα ου θυαισθυερ ουτροσ mατεριαισ (παπισ) εστρανηοσ 

αο εξαmε.
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10. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 mαντερ σευσ εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ δεσλιγαδοσ ατ α σαδα δο πρδιο 

ονδε εστιϖερ ρεαλιζανδο ασ προϖασ, εϖιτανδο, πορταντο, ο ρισχο δε συα ελιmιναο δο ςεστιβυλαρ.

11. 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. 

12. Dετεχταδα α τεντατιϖα ου φραυδε, πορ mειο δε ϖιγιλνχια ελετρνιχα ου πελοσ Φισχαισ, ο χανδιδατο 

εσταρ〈 αυτοmατιχαmεντε δεσχλασσιφιχαδο ε συϕειτο α προχεσσο χιϖιλ/χριmιναλ.

13. Χασο ο χανδιδατο σε ενχοντρε ιντερναδο εm ηοσπιταλ λοχαλιζαδο νο mυνιχπιο ονδε ρεαλιζαρ〈 

ο Εξαmε, σερ〈 δεσιγναδο Φισχαλ παρα α απλιχαο δο mεσmο, δεσδε θυε αυτοριζαδο πελο 

mδιχο ε πελα αδmινιστραο ηοσπιταλαρ. Παρα ταντο,  νεχεσσ〈ριο χονταταρ α Χεντραλ δε 

Ινφορmα⌡εσ αο Χανδιδατο ου, αινδα, ενχαmινηαρ υmα mενσαγεm αο �Φαλε Χονοσχο� δο σιτε 

ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, ατ ◊σ 17 ηορασ δο δια 06/12/2019. Νο σερ〈 απλιχαδο εξαmε να 

ρεσιδνχια δο χανδιδατο, νεm εm προντο−σοχορρο, νεm εm αmβυλατ⌠ριο, νεm εm ηοσπιταλ σιτυαδο 

φορα δο mυνιχπιο εm θυε σε λοχαλιζα α Φατεχ εm θυε σε ινσχρεϖευ εm 1♠ οπο.

14. Ο δεσρεσπειτο ◊σ νορmασ θυε ρεγεm ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, βεm χοmο α 

δεσοβεδινχια ◊σ εξιγνχιασ ρεγιστραδασ νο Μανυαλ, αλm δε σαν⌡εσ λεγαισ χαβϖεισ, ιmπλιχα να 

δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο.

ΣΕΡℑ DΕΣΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑDΟ DΟ ΠΡΕΣΕΝΤΕ 
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ ςΕΣΤΙΒΥΛΑΡ 
Ο ΧΑΝDΙDΑΤΟ ΘΥΕ:

 νο χοmπαρεχερ νο δια δο Εξαmε;

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

 νο απρεσενταρ υm δοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε οριγιναισ ιmπρεσσοσ εξιγιδοσ;

 ρεαλιζαρ α προϖα σεm απρεσενταρ υm δοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε οριγιναισ εξιγιδοσ;

 σαιρ δα σαλα σεm αυτοριζαο ου δεσαχοmπανηαδο δο Φισχαλ, χοm ου σεm ο χαδερνο δε 

θυεστ⌡εσ ε/ου ασ Φοληασ δε Ρεσποστασ Dεφινιτιϖα ε δε Ρεδαο;

 ρετιραρ−σε δα σαλα δε προϖασ χοm α Φοληα δε Ρεσποστασ Dεφινιτιϖα ε/ου δε Ρεδαο;

 ρετιραρ−σε δο πρδιο εm δεφινιτιϖο αντεσ δε δεχορριδο δυασ ηορασ ε τριντα mινυτοσ δο ινχιο δο 

εξαmε, ινδεπενδεντε δο mοτιϖο εξποστο;

 περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm νο λοχαλ δε απλιχαο δασ προϖασ, ινχορρενδο εm 

χοmπορταmεντο ινδεϖιδο δυραντε α ρεαλιζαο δο Εξαmε;

 υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ δε θυαλθυερ τιπο δε εθυιπαmεντο ελετρνιχο, δε χοmυνιχαο ε/ου δε 

λιϖροσ, νοτασ, ιmπρεσσοσ ε απονταmεντοσ δυραντε α ρεαλιζαο δο εξαmε;

 φορ συρπρεενδιδο σε χοmυνιχανδο ου τεντανδο σε χοmυνιχαρ χοm ουτρο χανδιδατο δυραντε 

ο εξαmε ε/ου ρεαλιζαρ ου τενταρ ρεαλιζαρ θυαλθυερ εσπχιε δε χονσυλτα δυραντε ο περοδο 

δασ προϖασ;

 ρετιραρ−σε δο πρδιο δυραντε α ρεαλιζαο δο εξαmε, ινδεπενδεντε δο mοτιϖο εξποστο;
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 ρεαλιζαρ ο εξαmε φορα δο λοχαλ δετερmιναδο;

 υτιλιζαρ 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;

 δειξαρ δε ασσιναρ α λιστα δε πρεσενα ε α συα Φοληα δε Ρεσποστασ Dεφινιτιϖα;

 ασσιναρ ε/ου σε ιδεντιφιχαρ να Φοληα δε Ρεδαο;

 οβτιϖερ ζερο (0) να νοτα δε θυαλθυερ υmα δασ δυασ παρτεσ θυε χοmπ⌡εm ο Εξαmε.

ΠΡΟςΑ

  ΧΟΜΠΟΣΙ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ 
Ο Εξαmε ρεφερεντε αο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, δο 1≡ Σεmεστρε δε 2020, σερ〈 χονστιτυδο 

δε δυασ παρτεσ, χοmυνσ α τοδοσ οσ χυρσοσ:

   υmα ρεδαο;

  υmα προϖα χοm 54 (χινθυεντα ε θυατρο) θυεστ⌡εσ, χαδα υmα χοm 5 (χινχο) αλτερνατιϖασ 

       (Α, Β, Χ, D, Ε), σενδο:

 Χινχο (5) θυεστ⌡εσ ρελατιϖασ α χαδα υmα δασ οιτο (8) δισχιπλινασ θυε χοmπ⌡εm ο 

νχλεο χοmυm δο ενσινο mδιο (Ματεm〈τιχα, Πορτυγυσ, Φσιχα, Θυmιχα, Βιολογια, 

Ηιστ⌠ρια, Γεογραφια ε Ινγλσ), νυm τοταλ δε 40 (θυαρεντα) θυεστ⌡εσ;

 Χινχο (5) θυεστ⌡εσ χοm α φιναλιδαδε δε ϖεριφιχαρ α χαπαχιδαδε δε ραχιο  χνιο λ⌠γιχο 

δο χανδιδατο;

 Νοϖε (9) θυεστ⌡εσ θυε προπορο α αρτιχυλαο δε χονηεχιmεντοσ δασ δισχιπλινασ 

δε Ενσινο Μδιο, παρα α σολυο δε σιτυα⌡εσ−προβλεmα.

Οιτο (8) χονϕυντοσ δε θυεστ⌡εσ τερο πεσο 1 (υm) ε 2 (δοισ) χονϕυντοσ τερο πεσο 2 (δοισ), 

χονφορmε δετερmιναδο νο Ανεξο Ι δα Πορταρια ΧΕΕΤΕΠΣ ΓDΣ 2717/2019, εm φυνο δο ειξο 

τεχνολ⌠γιχο δο χυρσο εσχοληιδο.

ΟΒΣΕΡςΑ∩℘Ο

Ο χανδιδατο ποδερ〈 αχεσσαρ ασ προϖασ ε οσ γαβαριτοσ δοσ λτιmοσ σεmεστρεσ νο σιτε 

ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ

ΠΕΣΟ DΑ ΠΡΟςΑ

Να ταβελα α σεγυιρ, σο απρεσενταδοσ οσ χονϕυντοσ δε θυεστ⌡εσ ε ρεσπεχτιϖοσ πεσοσ, πορ 

χυρσο οφερεχιδο. 
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ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2

ΑΓΡΟΙΝD∨ΣΤΡΙΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Φσιχα, Ηιστ⌠ρια, 
Geograら a, ろnglês e  Raciocínio Lógico 

Βιολογια ε 
Θυmιχα

ΑΓΡΟΝΕΓΧΙΟ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
História, Geograら a, Química, ろnglês e 
Raciocínio Lógico 

Ματεm〈τιχα 
ε Βιολογια 

ΑΛΙΜΕΝΤΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Φσιχα, Ηιστ⌠ρια, 
Geograら a, ろnglês e Raciocínio Lógico

Βιολογια ε 
Θυmιχα

ΑΝℑΛΙΣΕ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ 
ΑΓΡΟΙΝDΥΣΤΡΙΑΙΣ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΑΝℑΛΙΣΕ Ε DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ 
DΕ ΣΙΣΤΕΜΑΣ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΑΥΤΟΜΑ∩℘Ο DΕ ΕΣΧΡΙΤΡΙΟΣ 
Ε ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑDΟ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΑΥΤΟΜΑ∩℘Ο ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΒΑΝΧΟ DΕ DΑDΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΒΙΓ DΑΤΑ ΝΟ ΑΓΡΟΝΕΓΧΙΟ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΒΙΟΧΟΜΒΥΣΤ⊆ςΕΙΣ 
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Φσιχα, Ηιστ⌠ρια, 
Geograら a, ろnglês e Raciocínio Lógico

Βιολογια ε 
Θυmιχα
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ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2

ΧΙ⊇ΝΧΙΑ DΕ DΑDΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΧΟΜ⊃ΡΧΙΟ ΕΞΤΕΡΙΟΡ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΧΟΝΣΤΡΥ∩℘Ο ΧΙςΙΛ � ΕDΙΦ⊆ΧΙΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΧΟΝΣΤΡΥ∩℘Ο ΧΙςΙΛ � 
ΜΟςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΤΕΡΡΑ 
Ε ΠΑςΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΧΟΝΣΤΡΥ∩℘Ο DΕ ΕDΙΦ⊆ΧΙΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΧΟΝΣΤΡΥ∩℘Ο ΝΑςΑΛ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΧΟΝΤΡΟΛΕ DΕ ΟΒΡΑΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΧΟΣΜ⊃ΤΙΧΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Φσιχα, Ηιστ⌠ρια, 
Geograら a, ろnglês e Raciocínio Lógico

Βιολογια ε 
Θυmιχα

DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ 
ΠΡΟDΥΤΟΣ ΠΛℑΣΤΙΧΟΣ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Θυmιχα

DΕΣΙΓΝ DΕ Μ⊆DΙΑΣ DΙΓΙΤΑΙΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico



18

ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2

DΕΣΙΓΝ DΕ ΠΡΟDΥΤΟ ΧΟΜ ⊇ΝΦΑΣΕ 
ΕΜ ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ DΕ ΠΡΟDΥ∩℘Ο Ε 
ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛΙΖΑ∩℘Ο

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ ΑΥΤΟΜΟΤΙςΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΕςΕΝΤΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Ματεm〈τιχα, Φσιχα, 
Biologia, Química, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ 
ε Ηιστ⌠ρια

ΦΑΒΡΙΧΑ∩℘Ο ΜΕΧℜΝΙΧΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΓΕΟΠΡΟΧΕΣΣΑΜΕΝΤΟ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΓΕΣΤ℘Ο ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Φσιχα, Ηιστ⌠ρια, 
Geograら a, ろnglês e Raciocínio Lógico

Βιολογια ε 
Θυmιχα

ΓΕΣΤ℘Ο ΧΟΜΕΡΧΙΑΛ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΓΕΣΤ℘Ο DΑ ΠΡΟDΥ∩℘Ο 
ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ 

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΓΕΣΤ℘Ο DΑ ΘΥΑΛΙDΑDΕ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα
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ΓΕΣΤ℘Ο DΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΓΕΣΤ℘Ο DΕ ΕΝΕΡΓΙΑ Ε 
ΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ ΕΝΕΡΓ⊃ΤΙΧΑ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΓΕΣΤ℘Ο DΕ ΝΕΓΧΙΟΣ 
Ε ΙΝΟςΑ∩℘Ο

Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΓΕΣΤ℘Ο DΕ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 
ΗΥΜΑΝΟΣ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΓΕΣΤ℘Ο DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΓΕΣΤ℘Ο DΕ ΤΥΡΙΣΜΟ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Ματεm〈τιχα, Φσιχα, 
Biologia, Química, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ 
ε Ηιστ⌠ρια 

ΓΕΣΤ℘Ο ΕΜΠΡΕΣΑΡΙΑΛ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΓΕΣΤ℘Ο ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΓΕΣΤ℘Ο ΠΟΡΤΥℑΡΙΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΗΙDΡℑΥΛΙΧΑ Ε ΣΑΝΕΑΜΕΝΤΟ 
ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Φσιχα, Ηιστ⌠ρια, 
Geograら a, ろnglês e Raciocínio Lógico

Βιολογια ε 
Θυmιχα
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ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ ΠΑΡΑ ΝΕΓΧΙΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΙΝΣΤΑΛΑ∩∏ΕΣ ΕΛ⊃ΤΡΙΧΑΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ϑΟΓΟΣ DΙΓΙΤΑΙΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΛΟΓ⊆ΣΤΙΧΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΛΟΓ⊆ΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΠΟΡΤΥℑΡΙΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΜΑΝΥΦΑΤΥΡΑ ΑςΑΝ∩ΑDΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο DΕ ΑΕΡΟΝΑςΕΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΜΑΤΕΡΙΑΙΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Θυmιχα
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ΜΕΧℜΝΙΧΑ � 
ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ DΕ ΠΡΟDΥ∩℘Ο

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΜΕΧℜΝΙΧΑ � 
ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ DΕ ΣΟΛDΑΓΕΜ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΜΕΧℜΝΙΧΑ � ΠΡΟϑΕΤΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΜΕΧℜΝΙΧΑ ΑΥΤΟΜΟΒΙΛ⊆ΣΤΙΧΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΜΕΧℜΝΙΧΑ DΕ ΠΡΕΧΙΣ℘Ο
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΜΕΧΑΝΙΖΑ∩℘Ο ΕΜ 
ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΑ DΕ ΠΡΕΧΙΣ℘Ο

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΜΕΧΑΤΡΝΙΧΑ ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΜΕΙΟ ΑΜΒΙΕΝΤΕ Ε 
ΡΕΧΥΡΣΟΣ Η⊆DΡΙΧΟΣ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Φσιχα, Ηιστ⌠ρια, 
Geograら a, ろnglês e Raciocínio Lógico

Βιολογια ε 
Θυmιχα

ΜΙΧΡΟΕΛΕΤΡΝΙΧΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΠΟΛ⊆ΜΕΡΟΣ 
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Θυmιχα
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ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΜΕΤΑΛ∨ΡΓΙΧΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΘΥ⊆ΜΙΧΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Θυmιχα

ΠΡΟDΥ∩℘Ο ΑΓΡΟΠΕΧΥΡℑΡΙΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
História, Geograら a, Química, ろnglês e 
Raciocínio Lógico 

Ματεm〈τιχα 
ε Βιολογια 

ΠΡΟDΥ∩℘Ο ΦΟΝΟΓΡℑΦΙΧΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΠΡΟDΥ∩℘Ο ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΠΡΟDΥ∩℘Ο Τ⊇ΞΤΙΛ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Θυmιχα

ΠΡΟϑΕΤΟΣ DΕ ΕΣΤΡΥΤΥΡΑΣ 
ΑΕΡΟΝℑΥΤΙΧΑΣ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΠΡΟϑΕΤΟΣ ΜΕΧℜΝΙΧΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΡΑDΙΟΛΟΓΙΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Φσιχα, Ηιστ⌠ρια, 
Geograら a, ろnglês e Raciocínio Lógico

Βιολογια ε 
Θυmιχα

ΡΕDΕΣ DΕ ΧΟΜΠΥΤΑDΟΡΕΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico
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ΡΕΦΡΙΓΕΡΑ∩℘Ο, ςΕΝΤΙΛΑ∩℘Ο 
Ε ΑΡ ΧΟΝDΙΧΙΟΝΑDΟ

Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑDΟ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Φσιχα, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Πορτυγυσ ε 
Ματεm〈τιχα

ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ∩℘Ο
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΣΙΛςΙΧΥΛΤΥΡΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Φσιχα, Ηιστ⌠ρια, 
Geograら a, ろnglês e Raciocínio Lógico

Βιολογια ε 
Θυmιχα

ΣΙΣΤΕΜΑΣ ΒΙΟΜ⊃DΙΧΟΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Φσιχα, Ηιστ⌠ρια, 
Geograら a, ろnglês e Raciocínio Lógico

Βιολογια ε 
Θυmιχα

ΣΙΣΤΕΜΑΣ ΝΑςΑΙΣ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

ΣΙΣΤΕΜΑΣ ΠΑΡΑ Α ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, Química, História, Geograら a 
e ろnglês

Ματεm〈τιχα 
e Raciocínio 
Lógico

ΣΟΛDΑΓΕΜ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα

Τ⊇ΞΤΙΛ Ε ΜΟDΑ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Φσιχα, 
Biologia, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Θυmιχα

ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΕ ΤΕΡΡΕΣΤΡΕ
Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυσ, Βιολογια, 
Química, História, Geograら a, ろnglês e 
Raciocínio Lógico

Ματεm〈τιχα 
ε Φσιχα
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 1. Οσ σερεσ ϖιϖοσ ε συασ ιντερα⌡εσ

1.1. Χαδεια ε τεια αλιmενταρ

1.2. Νϖεισ τρ⌠φιχοσ

1.3. Χιχλοσ βιογεοθυmιχοσ: δεσλοχαmεντοσ δο χαρβονο, οξιγνιο ε νιτρογνιο

1.4. Χαραχτερστιχασ β〈σιχασ δε υm εχοσσιστεmα

1.5. Εχοσσιστεmασ τερρεστρεσ ε αθυ〈τιχοσ

1.6. Ρελα⌡εσ δε χοοπεραο ε χοmπετιο εντρε οσ σερεσ ϖιϖοσ

  2. Α ιντερϖενο ηυmανα ε οσ δεσεθυιλβριοσ αmβιενταισ

2.1. Dενσιδαδε ε χρεσχιmεντο δα ποπυλαο

2.2. Μυδανα νοσ παδρ⌡εσ δε προδυο ε δε χονσυmο

2.3.

Ιντερφερνχια ηυmανα νοσ χιχλοσ νατυραισ δοσ ελεmεντοσ θυmιχοσ: εφειτο εστυφα, 
διmινυιο δα ταξα δε οξιγνιο νο αmβιεντε, mυδανασ χλιm〈τιχασ, υσο ιντενσιϖο δε 
φερτιλιζαντεσ νιτρογεναδοσ ετχ.

2.4. Πρινχιπαισ φοντεσ πολυιδορασ δο αρ, δα 〈γυα ε δο σολο

2.5.
Dεστινο δο λιξο ε δο εσγοτο, τραταmεντο δα 〈γυα, οχυπαο δο σολο, ασ χονδι⌡εσ δοσ 
ριοσ ε χ⌠ρρεγοσ ε α θυαλιδαδε δο αρ

2.6.
Μεδιδασ ινδιϖιδυαισ, χολετιϖασ ε δο ποδερ πβλιχο θυε mινιmιζαm οσ εφειτοσ δασ 
ιντερφερνχιασ ηυmανασ νοσ χιχλοσ δα mατρια

2.7.
Ασ χοντραδι⌡εσ εντρε χονσερϖαο αmβιενταλ, υσο εχονmιχο δα βιοδιϖερσιδαδε, 
εξπανσο δασ φροντειρασ αγρχολασ ε εξτρατιϖισmο 

2.8. Τεχνολογιασ αmβιενταισ παρα α συστενταβιλιδαδε αmβιενταλ

2.9.
Ασ χονφερνχιασ ιντερναχιοναισ ε οσ χοmπροmισσοσ ε προποστασ παρα ρεχυπεραο δοσ 
αmβιεντεσ βρασιλειροσ

3. Α σαδε ινδιϖιδυαλ, χολετιϖα ε αmβιενταλ

3.1. Χονχεπ⌡εσ δε σαδε αο λονγο δα Ηιστ⌠ρια

3.2.

Α σαδε χοmο βεm−εσταρ φσιχο, mενταλ ε σοχιαλ, συασ δετερmιναντεσ ε χονδιχιοναντεσ 
(αλιmενταο, mοραδια, σανεαmεντο, mειο αmβιεντε, ρενδα, τραβαληο, εδυχαο, 
τρανσπορτε, λαζερ ετχ.) 

3.3. Α διστριβυιο δεσιγυαλ δα σαδε πελασ ποπυλα⌡εσ

3.4. 
Χονδι⌡εσ σοχιοεχονmιχασ ε θυαλιδαδε δε ϖιδα δασ ποπυλα⌡εσ ηυmανασ δε διφερεντεσ 
ρεγι⌡εσ (βρασιλειρασ ου δο πλανετα)

3.5. 

Πρινχιπαισ ινδιχαδορεσ δε δεσενϖολϖιmεντο ηυmανο ε δε σαδε πβλιχα: mορταλιδαδε 
ινφαντιλ, εξπεχτατιϖα δε ϖιδα, mορταλιδαδε, δοενασ ινφεχτοχονταγιοσασ, χονδι⌡εσ δε 
σανεαmεντο, mοραδια, αχεσσο αοσ σερϖιοσ δε σαδε ε εδυχαχιοναισ

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑ ΠΡΟςΑ
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3.6. 
Πρινχιπαισ δοενασ θυε αφεταm α ποπυλαο βρασιλειρα, σεγυνδο σεξο, νϖελ δε ρενδα ε 
ιδαδε

3.7. 
Τιποσ δε δοενασ: ινφεχτο−χονταγιοσασ ε παρασιτ〈ριασ, δεγενερατιϖασ, οχυπαχιοναισ, 
χαρενχιαισ, σεξυαλmεντε τρανσmισσϖεισ (DΣΤ) ε προϖοχαδασ πορ τοξινασ αmβιενταισ

3.8. Γραϖιδεζ να αδολεσχνχια χοmο υmα φορmα δε ρισχο ◊ σαδε

3.9. Μεδιδασ δε προmοο δα σαδε ε δε πρεϖενο δασ πρινχιπαισ δοενασ

3.10. 
Ο ιmπαχτο δασ τεχνολογιασ να mεληορια δα θυαλιδαδε δα σαδε δασ ποπυλα⌡εσ (ϖαχινα, 
mεδιχαmεντοσ, εξαmεσ διαγν⌠στιχοσ, αλιmεντοσ ενριθυεχιδοσ, ο υσο δε αδοαντεσ ετχ.)

3.11. 
Σανεαmεντο β〈σιχο ε ιmπαχτο να mορταλιδαδε ινφαντιλ, δοενασ ινφεχτο−χονταγιοσασ ε 
παρασιτ〈ριασ

3.12. Τεχνολογιασ παρα mινιmιζαρ οσ προβλεmασ δε σανεαmεντο β〈σιχο

4. Οργανιζαο χελυλαρ ε φυν⌡εσ ϖιταισ β〈σιχασ

4.1. Α οργανιζαο χελυλαρ χοmο χαραχτερστιχα φυνδαmενταλ δε τοδασ ασ φορmασ ϖιϖασ

4.2. Α οργανιζαο ε ο φυνχιοναmεντο δοσ τιποσ β〈σιχοσ δε χλυλασ 

4.3. Παπελ δα mεmβρανα να ιντεραο εντρε αmβιεντε ε χλυλα: τιποσ δε τρανσπορτε

4.4. 
Προχεσσοσ δε οβτενο δε ενεργια πελοσ σιστεmασ ϖιϖοσ: φοτοσσντεσε ε ρεσπιραο 
χελυλαρ

4.5. Μεχανισmο β〈σιχο δε ρεπροδυο δασ χλυλασ: mιτοσε

4.6. Μιτοσεσ δεσχοντρολαδασ: χνχερεσ

4.7. Μεδιδασ πρεϖεντιϖασ ε χοντρα ο ρισχο δε χνχερ ε τεχνολογιασ απλιχαδασ α σευ τραταmεντο

5. ςαριαβιλιδαδε γεντιχα ε ηερεδιταριεδαδε

5.1. Ρεπροδυο σεξυαδα ε προχεσσο mει⌠τιχο

5.2. Χαραχτερστιχασ ηερεδιτ〈ριασ χονγνιτασ ε αδθυιριδασ

5.3. Ηερεδιταριεδαδε: ασ χονχεπ⌡εσ πρ−mενδελιανασ ε ασ λεισ δε Μενδελ

5.4. Τεορια χροmοσσmιχα δα ηερανα

5.5. Dετερmιναο δο σεξο ε ηερανα λιγαδα αο σεξο

5.6. 
Χαρι⌠τιπο νορmαλ ε αβερρα⌡εσ χροmοσσmιχασ mαισ χοmυνσ (σνδροmεσ δε Dοων, 
Τυρνερ ε Κλινεφελτερ)

5.7. Γρυποσ σανγυνεοσ (σιστεmα ΑΒΟ ε Ρη): τρανσφυσ⌡εσ σανγυνεασ ε ινχοmπατιβιλιδαδεσ

5.8. Dιστρβιοσ mεταβ⌠λιχοσ: αλβινισmο ε φενιλχετονρια

5.9. Τρανσπλαντεσ ε δοενασ αυτο−ιmυνεσ

6. DΝΑ: α ρεχειτα δα ϖιδα ε σευ χ⌠διγο

6.1. Εστρυτυρα θυmιχα δο DΝΑ

6.2. Μοδελο δε δυπλιχαο δο DΝΑ

6.3. ΡΝΑ: α τραδυο δα mενσαγεm

6.4. Χ⌠διγο γεντιχο ε φαβριχαο δε προτενασ
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7. Βιοτεχνολογια

7.1. 
Πρινχιπαισ τεχνολογιασ υτιλιζαδασ να τρανσφερνχια δε DΝΑ: ενζιmασ δε ρεστριο, ϖετορεσ 
ε χλοναγεm mολεχυλαρ

7.2. 
Ενγενηαρια γεντιχα ε προδυτοσ γενετιχαmεντε mοδιφιχαδοσ: αλιmεντοσ, προδυτοσ 
φαρmαχυτιχοσ, ηορmνιοσ, ϖαχινασ ε mεδιχαmεντοσ

7.3. 
Ρισχοσ ε βενεφχιοσ δε προδυτοσ γενετιχαmεντε mοδιφιχαδοσ νο mερχαδο: α λεγισλαο 
βρασιλειρα

8. Ο δεσαφιο δα χλασσιφιχαο βιολ⌠γιχα

8.1. 
Πρινχιπαισ χριτριοσ δε χλασσιφιχαο, ρεγρασ δε νοmενχλατυρα ε χατεγοριασ ταξονmιχασ 
ρεχονηεχιδασ ατυαλmεντε

8.2. Ταξιονοmια ε χονχειτο δε εσπχιε

8.3. 
Χαραχτεριζαο γεραλ δοσ χινχο ρεινοσ: νϖελ δε οργανιζαο, οβτενο δε ενεργια, 
εστρυτυρασ σιγνιφιχατιϖασ, ιmπορτνχια εχονmιχα ε εχολ⌠γιχα

8.4. Ρελα⌡εσ δε παρεντεσχο εντρε διϖερσοσ σερεσ ϖιϖοσ: 〈ρϖορεσ φιλογεντιχασ

9. Α βιολογια δοσ σερεσ ϖιϖοσ

9.1. Ασπεχτοσ χοmπαρατιϖοσ δα εϖολυο δασ πλαντασ

9.2. 
Αδαπτα⌡εσ δασ Ανγιοσπερmασ θυαντο ◊ οργανιζαο, χρεσχιmεντο, δεσενϖολϖιmεντο ε 
νυτριο 

9.3. Παδρ⌡εσ δε ρεπροδυο, χρεσχιmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο δοσ ανιmαισ

9.4. Πρινχιπαισ φυν⌡εσ ϖιταισ δοσ ανιmαισ, χοm νφασε νοσ ϖερτεβραδοσ

9.5. Φυν⌡εσ ϖιταισ δο οργανισmο ηυmανο

9.6. Σεξυαλιδαδε

10. Α οριγεm δα ϖιδα ε ιδειασ εϖολυχιονιστασ

10.1. Ηιπ⌠τεσεσ σοβρε α οριγεm δα ϖιδα

10.2. ςιδα πριmιτιϖα

10.3. Ασ ιδειασ εϖολυχιονιστασ δε Dαρωιν ε Λαmαρχκ

10.4. Μεχανισmοσ δα εϖολυο δασ εσπχιεσ: mυταο, ρεχοmβιναο γνιχα ε σελεο νατυραλ

10.5. 
Φατορεσ θυε ιντερφερεm να χονστιτυιο γεντιχα δασ ποπυλα⌡εσ: mιγρα⌡εσ, mυτα⌡εσ, 
σελεο ε δεριϖα γεντιχα

11. Εϖολυο βιολ⌠γιχα ε χυλτυραλ

11.1. Α 〈ρϖορε φιλογεντιχα δοσ ηοmινδεοσ

11.2. 
Εϖολυο δο σερ ηυmανο: δεσενϖολϖιmεντο δα ιντελιγνχια, δα λινγυαγεm ε δα χαπαχιδαδε 
δε απρενδιζαγεm

11.3. 
Ιmπαχτοσ δα τρανσφορmαο δο αmβιεντε ε δα αδαπταο δασ εσπχιεσ ανιmαισ ε ϖεγεταισ 
αοσ ιντερεσσεσ δα εσπχιε ηυmανα
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1. Γρανδεζασ φσιχασ ε συασ mεδιδασ

1.1. Γρανδεζασ φσιχασ. Γρανδεζασ φυνδαmενταισ ε δεριϖαδασ.

1.2.
Μεδιο δασ γρανδεζασ φυνδαmενταισ: mασσα, τεmπο, χοmπριmεντο, τεmπερατυρα ε 
χορρεντε ελτριχα; ο Σιστεmα Ιντερναχιοναλ.

1.3.
Μεδιο δασ γρανδεζασ φσιχασ ενϖολϖιδασ νοσ φενmενοσ α θυε σε ρεφερεm εστε 
προγραmα.

1.4.
Ρεπρεσενταο γρ〈φιχα δε υmα ρελαο φυνχιοναλ εντρε δυασ γρανδεζασ. Ιντερπρεταο 
δο σιγνιφιχαδο δα ινχλιναο δα τανγεντε ◊ χυρϖα ε δα 〈ρεα σοβ α χυρϖα ρεπρεσεντατιϖα.

1.5.
Γρανδεζασ εσχαλαρεσ ε ϖετοριαισ. Σοmα ε δεχοmποσιο δε ϖετορεσ: mτοδοσ γεοmτριχο 
ε αναλτιχο.

2. Χινεm〈τιχα

2.1. ςελοχιδαδε εσχαλαρ mδια ε ϖελοχιδαδε εσχαλαρ ινσταντνεα

2.2. Αχελεραο εσχαλαρ mδια ε αχελεραο εσχαλαρ ινσταντνεα.

2.3.
Ρεπρεσενταο γρ〈φιχα, εm φυνο δο τεmπο, δο δεσλοχαmεντο, ϖελοχιδαδε ε αχελεραο 
δε υm χορπο.

2.4.
ςελοχιδαδε ε αχελεραο ϖετοριαλ mδια ε ϖελοχιδαδε ε αχελεραο ϖετοριαλ ινσταντνεα ε 
συασ ρεπρεσεντα⌡εσ γρ〈φιχασ.

2.5. Οσ mοϖιmεντοσ υνιφορmε ε υνιφορmεmεντε ϖαριαδο.

2.6. Μοϖιmεντοσ ρετιλνεοσ ε χυρϖιλνεοσ.

2.7.
Μοϖιmεντο χιρχυλαρ υνιφορmε: ϖελοχιδαδε ανγυλαρ, πυλσαο, περοδο ε φρεθυνχια. 
Αχελεραο νορmαλ (χεντρπετα) ε συα ρελαο χοm α ϖελοχιδαδε ε ο ραιο.

2.8.
Μοϖιmεντο ηαρmνιχο σιmπλεσ (ΜΗΣ). Εθυαο δο δεσλοχαmεντο. ςελοχιδαδε ε 
αχελεραο. Ρελαο εντρε δεσλοχαmεντο ε αχελεραο νυm ΜΗΣ.

3. Μοϖιmεντο ε ασ λεισ δε Νεωτον

3.1. Μοϖιmεντο δε υm χορπο σοβ α αο δε φορασ.

3.1.1. Λει δα ινρχια ου πριmειρα λει δε Νεωτον.

3.1.2.
Ρελαο mατεm〈τιχα εντρε α αχελεραο δο χορπο ε α φορα θυε ατυα σοβρε ελε; α σεγυνδα 
λει δε Νεωτον.

3.1.3. Λει δα αο ε ρεαο ου τερχειρα λει δε Νεωτον.

4. Γραϖιταο

4.1. Πεσο δε υm χορπο.

4.2. Αχελεραο δα γραϖιδαδε.

4.3. Μοϖιmεντο δε προϕτεισ.

4.4. Λει δα ατραο γραϖιταχιοναλ δε Νεωτον ε συα ϖεριφιχαο εξπεριmενταλ.

Φ⊆ΣΙΧΑ
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5. Θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο ου mοmεντο λινεαρ ε συα χονσερϖαο

5.1. Ιmπυλσο δε υmα φορα.

5.2. Θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο δε υmα παρτχυλα ε δε υm χορπο ου σιστεmα δε παρτχυλασ.

5.3. Χονχειτοσ ϖετοριαισ δε ιmπυλσο δε υmα φορα ε θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο δε υm χορπο.

5.4. Λει δα χονσερϖαο δα θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο δε υm σιστεmα ισολαδο δε παρτχυλασ.

5.5. Χεντρο δε mασσα δε υm σιστεmα δε παρτχυλασ.

6. Τραβαληο ε ενεργια χιντιχα. Ενεργια ποτενχιαλ

6.1.
Τραβαληο δε υmα φορα χονσταντε. Ιντερπρεταο δο γρ〈φιχο φορα ξ δεσλοχαmεντο. 
Τραβαληο δε υmα φορα ϖαρι〈ϖελ χοmο υmα σοmα δε τραβαληοσ ελεmενταρεσ.

6.2. Ο τραβαληο δο πεσο. Ο τραβαληο δα φορα δε ρεαο νορmαλ ◊ τραϕετ⌠ρια.

6.3. Ο τεορεmα δο τραβαληο ε ενεργια χιντιχα.

6.4.
Νοο δε χαmπο δε φορα. Φορασ χονσερϖατιϖασ. Τραβαληο δε φορασ χονσερϖατιϖασ. 
Ενεργια ποτενχιαλ.

6.5. Ο τεορεmα δε χονσερϖαο δε ενεργια mεχνιχα.

6.6. Τραβαληο δε φορα δε ατριτο.

6.7. Ποτνχια.

7. Εστυδο δοσ λθυιδοσ

7.1. Πρεσσο νυm λθυιδο.

7.2. ςαριαο δα πρεσσο νυm λθυιδο εm ρεπουσο.

7.3. Πρινχπιοσ δε Πασχαλ ε δε Αρθυιmεδεσ.

8. Τερmολογια

8.1. Τεmπερατυρα ε λει ζερο δα τερmοδινmιχα.

8.2. Τερmmετροσ ε εσχαλασ τερmοmτριχασ.

8.3. Χαλορ χοmο ενεργια εm τρνσιτο.

8.4. Dιλαταο τρmιχα. Χονδυο δε χαλορ.

8.5. Χαλορ εσπεχφιχο δε σ⌠λιδοσ ε λθυιδοσ.

8.6. Λεισ δοσ γασεσ: τρανσφορmα⌡εσ ισοβ〈ριχα, ισοϖολυmτριχα ε ισοτρmιχα.

8.7. Γ〈σ περφειτο. Λει δοσ γασεσ περφειτοσ.

8.8. Τραβαληο ρεαλιζαδο πορ υm γ〈σ εm εξπανσο.

8.9. Α εξπερινχια δε ϑουλε ε ο πριmειρο πρινχπιο δα τερmοδινmιχα.

9. Ρεφλεξο ε φορmαο δε ιmαγενσ

9.1. Τραϕετ⌠ρια δε υm ραιο δε λυζ εm mειο ηοmογνεο.

9.2. Λυζ ε πενυmβρα.

9.3. Λεισ δα ρεφλεξο δα λυζ.

9.4. Εσπεληοσ πλανοσ ε εσφριχοσ.

9.5. Ιmαγενσ ρεαισ ε ϖιρτυαισ.
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10. Ρεφραο ε δισπερσο δα λυζ

10.1. Φενmενο δα ρεφραο.

10.2. Λει δε Σνελλ ε νδιχε δε ρεφραο αβσολυτο ε ρελατιϖο.

10.3. Ρεϖερσιβιλιδαδε δε περχυρσο.

10.4. Λmινα δε φαχεσ παραλελασ.

10.5. Πρισmασ.

11. Λεντεσ ε ινστρυmεντοσ ⌠πτιχοσ

11.1. Λεντεσ δελγαδασ.

11.2. Ιmαγενσ ρεαισ ε ϖιρτυαισ.

11.3. Εθυαο δασ λεντεσ δελγαδασ.

11.4. Χονϖεργνχια δε υmα λεντε. Dιοπτρια.

11.5. Ο οληο ηυmανο.

11.6.
Ινστρυmεντοσ: mιχροσχ⌠πιο, τελεσχ⌠πιο δε ρεφλεξο, λυνετασ τερρεστρεσ ε αστρονmιχασ, 
προϕετορεσ δε ιmαγενσ ε m〈θυινα φοτογρ〈φιχα.

12. Πυλσοσ ε Ονδασ: λυζ ε σοm

12.1. Προπαγαο δε υm πυλσο εm mειοσ υνιδιmενσιοναισ: ϖελοχιδαδε δε προπαγαο.

12.2. Συπερποσιο δε πυλσοσ.

12.3. Ρεφλεξο ε τρανσmισσο.

12.4. Ονδασ πλανασ ε χιρχυλαρεσ: ρεφλεξο, ρεφραο, διφραο, ιντερφερνχια ε πολαριζαο.

12.5. Ονδασ εσταχιον〈ριασ.

12.6. Χαρ〈τερ ονδυλατ⌠ριο δα λυζ.

12.7. Χαρ〈τερ ονδυλατ⌠ριο δο σοm.

12.8. Θυαλιδαδεσ δο σοm.

13. Ελετροστ〈τιχα

13.1. Χαργα ελτριχα ε συα χονσερϖαο.

13.2. Λει δε Χουλοmβ.

13.3. Ινδυο ελετροστ〈τιχα.

13.4. Χαmπο ελετροστ〈τιχο.

13.5. Α θυαντιζαο δα χαργα.

13.6. Ποτενχιαλ ελετροστ〈τιχο ε διφερενα δε ποτενχιαλ.

13.7. Υνιδαδεσ δε: χαργα, χαmπο ελτριχο ε ποτενχιαλ ελτριχο.

14. Ενεργια νο χαmπο ελτριχο ε mοϖιmεντο δε χαργασ

14.1. Χορρεντε ελτριχα.

14.2. Ρεσιστνχια ε ρεσιστιϖιδαδε; ϖαριαο χοm α τεmπερατυρα.
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14.3. Χονσερϖαο δα ενεργια ε φορα ελετροmοτριζ.

14.4.
Ρελαο εντρε χορρεντε ελτριχα ε διφερενα δε ποτενχιαλ απλιχαδα. Λει δε Οηm. Χονδυτορεσ 
ηmιχοσ ε νο−ηmιχοσ.

15. Χαmπο mαγντιχο

15.1. Χαmπο mαγντιχο δε mσ ε δε χορρεντεσ ελτριχασ. ςετορ ινδυο mαγντιχα.

15.2. Λει δε Αmπρε.

15.3. Χαmπο mαγντιχο δε υmα χορρεντε νυm χονδυτορ ρετιλνεο ε νυm σολενοιδε.

15.4. Φορασ σοβρε χαργασ ελτριχασ εm mοϖιmεντο νυm χαmπο mαγντιχο.

15.5.
Φορασ mαγντιχασ ατυαντεσ εm χονδυτορεσ ελτριχοσ περχορριδοσ πορ χορρεντε: δεφινιο 
δε Αmπρε.

15.6. Νο⌡εσ σοβρε προπριεδαδεσ mαγντιχασ δα mατρια.

16. Ινδυο ελετροmαγντιχα

16.1. Χορρεντε ινδυζιδα δεϖιδο αο mοϖιmεντο ρελατιϖο δο χονδυτορ εm χαmποσ mαγντιχοσ.

16.2. Φλυξο mαγντιχο ε ινδυο ελετροmαγντιχα.

16.3. Σεντιδο δα χορρεντε ινδυζιδα − λει δε Λενζ.

17. Μεδιδασ ελτριχασ

17.1.
Πρινχπιο δε φυνχιοναmεντο δε mεδιδορεσ δε ιντενσιδαδε δε χορρεντε, διφερενα δε 
ποτενχιαλ ε δε ρεσιστνχια.

18. Νο⌡εσ δε Φσιχα Μοδερνα ε Φσιχα Θυντιχα.

18.1. Εϖολυο ηιστ⌠ριχα δα Φσιχα Χλ〈σσιχα α Μοδερνα.

18.2. Θυαντιζαο δα ενεργια.

18.3. Εσπεχτρο ελετροmαγντιχο (εσπεχτροmετρια ε συασ απλιχα⌡εσ).

18.4. Εφειτο φοτοελτριχο ε δυαλιδαδε ονδα−παρτχυλα.

18.5. Μοδελο ατmιχο δε Βοηρ ε Ρυτηερφορδ

19. Νο⌡εσ δε Φσιχα Νυχλεαρ

19.1. Παρτχυλασ ελεmενταρεσ: ο mοδελο παδρο δο 〈τοmο.

19.2. Dετεχτορεσ δε παρτχυλασ συβατmιχασ: πρινχπιοσ ε φυνχιοναmεντο.

19.3. Ρελαο ε ιντεραο δε mασσα−ενεργια νασ παρτχυλασ συβατmιχασ.

19.4. Ραδιοατιϖιδαδε.

19.5. Νο⌡εσ δε φυσο ε φισσο νυχλεαρ. 
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Ι. Τρανσφορmα⌡εσ Θυmιχασ 

1.1. Εϖιδνχιασ δε ρεα⌡εσ

1.1.1. Μυδανα δε χορ

1.1.2. Μυδανα δε οδορ

1.1.3. Φορmαο δε πρεχιπιταδοσ

1.1.4. Λιβεραο δε γασεσ

1.1.4. Μυδανα να τεmπερατυρα  

1.2. Χοmβυστο

1.3. Αλγυνσ ασπεχτοσ θυαντιτατιϖοσ δασ τρανσφορmα⌡εσ θυmιχασ

1.3.1. Λει δε Λαϖοισιερ 

1.3.2. Λει δε Προυστ

1.3.3. Εστεθυιοmετρια

1.4. Νατυρεζα χορπυσχυλαρ δα mατρια

1.5. Γασεσ

1.6. Νατυρεζα ελτριχα δα mατρια 

1.7. Ταβελα Περι⌠διχα 

2. Υσο δοσ Ματεριαισ 

2.1. Μεταισ 

2.2. Συβστνχιασ ινιχασ

2.3. Συβστνχιασ mολεχυλαρεσ 

 

3. Α ℑγυα να Νατυρεζα 

3.1. Προπριεδαδεσ δα 〈γυα ε α ϖιδα να Τερρα 

3.2. Εστρυτυρα δα 〈γυα

3.3. Σολυ⌡εσ αθυοσασ

3.4. ℑχιδοσ, βασεσ, σαισ ε ⌠ξιδοσ

3.5. Εφειτο δο σολυτο νασ προπριεδαδεσ δα 〈γυα (Προπριεδαδεσ Χολιγατιϖασ)

3.6. Πολυιο δα 〈γυα

3.7. Τραταmεντο δα 〈γυα

 

4. Τρανσφορmα⌡εσ Θυmιχασ 

4.1. Τρανσφορmα⌡εσ θυmιχασ ε ϖελοχιδαδε (Χιντιχα Θυmιχα)

4.2. Τρανσφορmα⌡εσ θυmιχασ ε εθυιλβριο (Εθυιλβριο Θυmιχο)

ΘΥ⊆ΜΙΧΑ
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5. Τρανσφορmα⌡εσ Θυmιχασ ε Ενεργια 

5.1. Τρανσφορmα⌡εσ θυmιχασ ε ενεργια χαλορφιχα (Τερmοθυmιχα)

5.2. Τρανσφορmα⌡εσ θυmιχασ ε ενεργια ελτριχα (Ελετροθυmιχα)

5.3. Ενεργια νυχλεαρ (Ραδιοατιϖιδαδε)

 

6. Χοmποστοσ δε Χαρβονο (Θυmιχα Οργνιχα)

6.1. Ιδεντιφιχαο ε νοmενχλατυρασ δοσ χοmποστοσ οργνιχοσ

6.1.1. Ηιδροχαρβονετοσ

6.1.2. Χοmποστοσ οργνιχοσ οξιγεναδοσ

6.1.3. Χοmποστοσ οργνιχοσ νιτρογεναδοσ

6.1.4. Πολmεροσ

6.1.4.1. Μαχροmολχυλασ νατυραισ 

6.1.4.2. Μαχροmολχυλασ σινττιχασ

ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ

1. Χαρτογραφια � α λινγυαγεm δοσ mαπασ

1.1. Οσ ατριβυτοσ δοσ mαπασ

1.2. Μαπασ δε βασε ε mαπασ τεm〈τιχοσ

1.3. Α χαρτογραφια ε ασ νοϖασ τεχνολογιασ

1.4. Ασ προϕε⌡εσ χαρτογρ〈φιχασ

2. Οσ χιχλοσ δα νατυρεζα ε α σοχιεδαδε

2.1. Ο χλιmα, ο τεmπο ε α ϖιδα ηυmανα

2.2. Εστρυτυρα ιντερνα δα Τερρα, Τεχτνιχα δε Πλαχασ ε Dεριϖα Χοντινενταλ

2.3. Εmβασαmεντο γεολ⌠γιχο ε φορmασ δε ρελεϖο δο πλανετα Τερρα

2.4. Οσ δοmνιοσ νατυραισ τερρεστρεσ: χλιmα ε χοβερτυρα ϖεγεταλ

2.5. Βιοδιϖερσιδαδε αmεααδα ε πολυιο ατmοσφριχα

2.6. ℑγυα ποτ〈ϖελ: υm ρεχυρσο φινιτο

2.7. Α νοϖα εσχαλα δοσ ιmπαχτοσ αmβιενταισ

2.8. Οσ τραταδοσ ιντερναχιοναισ σοβρε mειο αmβιεντε 

3. Ο τερριτ⌠ριο βρασιλειρο � χονστιτυιο ε ρεγιοναλιζαο

3.1. Α χαρτογραφια δα φορmαο τερριτοριαλ δο Βρασιλ

3.2. Α φεδεραο βρασιλειρα: οργανιζαο πολτιχα ε αδmινιστρατιϖα

3.3.
Ρεγιοναλιζαο δο τερριτ⌠ριο βρασιλειρο: ρεγι⌡εσ δο ΙΒΓΕ, χοmπλεξοσ ρεγιοναισ ε ρεγιο 
χονχεντραδα
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4. Νατυρεζα ε γεστο δο τερριτ⌠ριο βρασιλειρο

4.1. Α πλαχα τεχτνιχα συλ−αmεριχανα ε ο mοδελαδο δο ρελεϖο βρασιλειρο

4.2.
Dοmνιοσ mορφοχλιm〈τιχοσ δο Βρασιλ: δοmνιοσ φλορεσταδοσ, ηερβ〈χεοσ ε αρβυστιϖοσ ε ασ 
φαιξασ δε τρανσιο

4.3. Ασ βαχιασ ηιδρογρ〈φιχασ δο Βρασιλ

4.4. Α γεστο πβλιχα δοσ ρεχυρσοσ νατυραισ

4.5.
Ο πατριmνιο αmβιενταλ ε συα χονσερϖαο: πολτιχασ αmβιενταισ νο Βρασιλ ε ο Σιστεmα 
Ναχιοναλ δε Υνιδαδεσ δε Χονσερϖαο (ΣΝΥΧ)

5. Ασ ατιϖιδαδεσ εχονmιχασ ε ο εσπαο γεογρ〈φιχο 

5.1. Ο εσπαο ινδυστριαλ: φατορεσ λοχαχιοναισ, γυερρα φισχαλ ε δεσχεντραλιζαο ρελατιϖα 

5.2. Ο εσπαο αγρ〈ριο, οσ χιρχυιτοσ δο αγρονεγ⌠χιο ε α θυεστο δα τερρα νο Βρασιλ

5.3. Ο χονσυmο ε α σοχιεδαδε δε σερϖιο

5.4. Α Ρεϖολυο Τεχνοχιεντφιχα ε ο ενχυρταmεντο δασ διστνχιασ

5.5. Προδυο ε χονσυmο δε ενεργια

5.6. Ματριζεσ ενεργτιχασ: δα λενηα αο 〈τοmο

6. Dινmιχασ δεmογρ〈φιχασ ε σοχιαισ 

6.1. Ματριζεσ χυλτυραισ δο Βρασιλ

6.2. Α ποπυλαο βρασιλειρα ε οσ φλυξοσ mιγρατ⌠ριοσ

6.3. Α υρβανιζαο νο Βρασιλ ε νο mυνδο

6.4. Μεγαχιδαδεσ 

6.5. Α τρανσιο δεmογρ〈φιχα νο Βρασιλ ε νο mυνδο

6.6. Ο τραβαληο ε ο mερχαδο δε τραβαληο

6.7. Σεγρεγαο σοχιοεσπαχιαλ ε εξχλυσο σοχιαλ

6.8. Ασ mιγρα⌡εσ ιντερναχιοναισ

6.9. Μυνδο 〈ραβε ε mυνδο ισλmιχο

7. Α προδυο δο εσπαο γεογρ〈φιχο γλοβαλ

7.1. Α εχονοmια γλοβαλ

7.2. Ασ χορπορα⌡εσ τρανσναχιοναισ

7.3. Οσ βλοχοσ εχονmιχοσ συπραναχιοναισ

7.4. Οργανισmοσ εχονmιχοσ ιντερναχιοναισ 

7.5. Χοmρχιο ιντερναχιοναλ

7.6. Υm mυνδο εm ρεδε 

7.7. Α αχελεραο δοσ φλυξοσ mατεριαισ, δε ιδειασ ε ινφορmαο 

7.8. Χιδαδεσ γλοβαισ
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8. Α ℑφριχα νο mυνδο γλοβαλ

8.1. ℑφριχα δο Νορτε ε Συβσααριανα

8.2. ℑφριχα ε Αmριχα

8.3. ℑφριχα ε Ευροπα

8.4. Ρελα⌡εσ ℑφριχα ε Βρασιλ

9. Ρεγι⌡εσ δο mυνδο: εχονοmια ε σοχιεδαδε

9.1. ℑσια ε Παχφιχο

9.2. ℑσια Οχιδενταλ (Οριεντε Μδιο)

9.3. ℑσια Χεντραλ 

9.4. Ευροπα

9.5. Αmριχα Λατινα ε Χαριβε

9.6. Ασ ρεγι⌡εσ πολαρεσ � ο ℑρτιχο ε α Αντ〈ρτιχα

10. Γεοπολτιχα δο mυνδο χοντεmπορνεο

10.1. Ο Βρασιλ νο σιστεmα ιντερναχιοναλ ε αγενδα εξτερνα βρασιλειρα

10.2. Ασ δουτρινασ δο ποδεριο δοσ Εσταδοσ Υνιδοσ

10.3. Α νοϖα δεσορδεm mυνδιαλ

10.4. Χονφλιτοσ ρεγιοναισ

10.5. Ασ ρεδεσ δα ιλεγαλιδαδε

10.6. Ο τερρορ ε α γυερρα γλοβαλ

1. Πρ−Ηιστ⌠ρια

1.1. Α Πρ−Ηιστ⌠ρια ου α Ηιστ⌠ρια αντεσ δα εσχριτα

1.2. Ασ οριγενσ δο ηοmεm ε ο ποϖοαmεντο δα Αmριχα

1.3. Α ρεϖολυο νεολτιχα

2. Ηιστ⌠ρια Αντιγα

2.1. Ασ χιϖιλιζα⌡εσ δο Χρεσχεντε Φρτιλ 

2.2. Α χιϖιλιζαο Γρεγα

2.3. Ο Ιmπριο δε Αλεξανδρε ε α φυσο χυλτυραλ δο Οριεντε ε Οχιδεντε

2.4. Α Χιϖιλιζαο Ροmανα ε ασ mιγρα⌡εσ β〈ρβαρασ

3. Ηιστ⌠ρια Μεδιεϖαλ

3.1. Ο Ιmπριο Βιζαντινο ε ο mυνδο 〈ραβε

ΗΙΣΤΡΙΑ
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3.2. Οσ Φρανχοσ ε ο Ιmπριο δε Χαρλοσ Μαγνο

3.3. Α Σοχιεδαδε φευδαλ: χαραχτερστιχασ σοχιαισ, εχονmιχασ, πολτιχασ ε χυλτυραισ

3.4. Ο ρενασχιmεντο χοmερχιαλ ε υρβανο ε α ϖιδα χυλτυραλ

3.5. Α χρισε δο σχυλο ΞΙς

4. Ηιστ⌠ρια Μοδερνα

4.1. Εξπανσο ευροπεια νοσ σχυλοσ Ξς ε ΞςΙ.

4.2. Ο ενχοντρο εντρε οσ ευροπευσ ε ασ διφερεντεσ χιϖιλιζα⌡εσ δα ℑσια, ℑφριχα ε Αmριχα

4.3. Ο Ρενασχιmεντο 

4.4. Ασ ρεφορmα ρελιγιοσασ ε α Ινθυισιο

4.5. Ο Εσταδο mοδερνο ε ο Αβσολυτισmο mον〈ρθυιχο να Ευροπα Οχιδενταλ

4.6. Μερχαντιλισmο ε σιστεmα χολονιαλ 

4.7. Ο Αντιγο Ρεγιmε ε ο Ιλυmινισmο 

4.8. Ασ Ρεϖολυ⌡εσ ινγλεσασ δο σχυλο ΞςΙΙ 

4.9. Ρεϖολυο Ινδυστριαλ ε χαπιταλισmο

4.10. Α ινδεπενδνχια δοσ Εσταδοσ Υνιδοσ

4.11. Α Ρεϖολυο φρανχεσα 

5. Ηιστ⌠ρια Χοντεmπορνεα

5.1. Ο Ιmπριο Ναπολενιχο, ο Χονγρεσσο δε ςιενα ε α Ρεσταυραο

5.2. Α Ευροπα εm τρανσφορmαο: ασ ρεϖολυ⌡εσ λιβεραισ, ο ναχιοναλισmο ε ο σοχιαλισmο

5.3. Ιmπεριαλισmο, νεοχολονιαλισmο ε Βελλε ⊃ποθυε

5.4. Ο χαπιταλισmο νοσ σχυλοσ ΞΙΞ, ΞΞ ε ΞΞΙ

5.5. Χονφλιτοσ εντρε οσ πασεσ ιmπεριαλιστασ ε α λ Γυερρα Μυνδιαλ

5.6. Α Ρεϖολυο Ρυσσα ε ο σταλινισmο 

5.7. Τοταλιταρισmο: οσ ρεγιmεσ ναζιφασχιστασ

5.8. Α χρισε εχονmιχα δε 1929 ε σευσ εφειτοσ mυνδιαισ

5.9. Α Γυερρα Χιϖιλ Εσπανηολα ε α ΙΙ Γυερρα Μυνδιαλ 

5.10. Ο mυνδο π⌠σ−Σεγυνδα Γυερρα ε α Γυερρα Φρια

5.11. Dεσχολονιζαο ε mοϖιmεντοσ δε λιβερταο ναχιοναλ δα ℑσια ε να ℑφριχα

5.12. Οσ χονφλιτοσ νο mυνδο 〈ραβε ε α χριαο δο Εσταδο δε Ισραελ

5.13. Ο φιm δα Γυερρα Φρια ε α Νοϖα Ορδεm Μυνδιαλ

6. Ηιστ⌠ρια δα Αmριχα

6.1. Α Αmριχα αντεσ δα χονθυιστα ευροπεια: ασ σοχιεδαδεσ mαια, ινχα ε αστεχα.

6.2. Α χολονιζαο εσπανηολα ε ινγλεσα: απροξιmα⌡εσ ε διφερενασ

6.3. Φορmασ δε τραβαληο χοmπυλσ⌠ριο νασ Αmριχασ νο περοδο χολονιαλ

6.4. Α φορmαο δοσ Εσταδοσ ναχιοναισ (Αmριχα Λατινα ε Εσταδοσ Υνιδοσ)
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6.5. ΕΥΑ: Εξπανσο παρα ο Οεστε ε Γυερρα δε Σεχεσσο

6.6. Μοδερνιζαο, υρβανιζαο ε ινδυστριαλιζαο να Αmριχα Λατινα νο σχυλο ΞΞ ε ΞΞΙ

6.7. Ρεϖολυ⌡εσ να Αmριχα Λατινα (Μξιχο ε Χυβα)

6.8. Ο Νεω Dεαλ ε α ηεγεmονια δοσ ΕΥΑ νο π⌠σ−γυερρα

6.9. Ο ποπυλισmο να Αmριχα Λατινα: Λ〈ζαρο Χ〈ρδενασ ε ϑυαν Dοmινγο Περ⌠ν

6.10. Μιλιταρισmο, δεmοχραχια ε διταδυρα να Αmριχα Λατινα νο σχυλο ΞΞ ε ΞΞΙ

7. Ηιστ⌠ρια δο Βρασιλ

7.1. Ποπυλα⌡εσ ινδγενασ δο Βρασιλ: ρεσιστνχιασ ε αχοmοδα⌡εσ ◊ χολονιζαο

7.2. Ο σιστεmα χολονιαλ: αγριχυλτυρα, ενγενηο ε εσχραϖιδο

7.3. Οσ νεγροσ νο Βρασιλ: χυλτυρασ ε χονφροντοσ

7.4. Ρελιγιο, χυλτυρα ε εδυχαο να Χολνια

7.5. Α ιντεριοριζαο: βανδειρισmο, εσχραϖιδο ινδγενα, εξτρατιϖισmο, πεχυ〈ρια ε mινεραο

7.6. Α σοχιεδαδε mινεραδορα

7.7. Αδmινιστραο ε χοmρχιο να χολνια

7.8. Ρεβελι⌡εσ ε τεντατιϖασ δε εmανχιπαο

7.9. Ο περοδο ϕοανινο ε α Ινδεπενδνχια.

7.10. Α ινδεπενδνχια ε α φορmαο δο Εσταδο ναχιοναλ − χεντραλιζαο ε χρισε

7.11. Ρεγνχια: α �εξπερινχια ρεπυβλιχανα� ε ασ ρεϖολτασ ρεγενχιαισ

7.12. Ο Σεγυνδο Ρειναδο: εχονοmια, σοχιεδαδε, πολτιχα ε mανιφεστα⌡εσ χυλτυραισ.

7.13. Α χρισε δο Ιmπριο ε ο αδϖεντο δα Ρεπβλιχα.

7.14.
Α Ρεπβλιχα ςεληα − ασ χοντραδι⌡εσ δα mοδερνιζαο ε ο προχεσσο δε εξχλυσο δασ 
χλασσεσ ποπυλαρεσ

7.15. Α ρεϖολυο δε 1930 ε ο περοδο ςαργασ

7.16. Μοϖιmεντοσ σοχιαισ ε πολτιχοσ νασ δχαδασ δε 1950 ε 1960

7.17. Ο γολπε mιλιταρ ε α Ρεπβλιχα δοσ γενεραισ

7.18. Α εχονοmια βρασιλειρα νο σχυλο ΞΞ ε ΞΞΙ

7.19. Μοϖιmεντοσ σοχιαισ ε υρβανοσ νο σχυλο ΞΞ ε ΞΞΙ

7.20. Πολτιχα ε χυλτυρα νο σχυλο ΞΞ ε ΞΞΙ

ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ

1. Χονϕυντοσ Νυmριχοσ

1.1.
Νmεροσ νατυραισ ε νmεροσ ιντειροσ: οπερα⌡εσ ε προπριεδαδεσ; διϖισιβιλιδαδε; 
δεχοmποσιο εm φατορεσ πριmοσ; mενορ mλτιπλο χοmυm ε mαιορ διϖισορ χοmυm.

1.2.
Νmεροσ ραχιοναισ ε νmεροσ ρεαισ: οπερα⌡εσ ε προπριεδαδεσ; ρελαο δε ορδεm; ϖαλορ 
αβσολυτο. 
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1.2.1.
Προπορχιοναλιδαδε: ραζο, προπορο, γρανδεζασ διρεταmεντε ε ινϖερσαmεντε 
προπορχιοναισ.

1.3.
Νmεροσ χοmπλεξοσ: ρεπρεσενταο ε οπερα⌡εσ να φορmα αλγβριχα ε να φορmα 
τριγονοmτριχα.

1.4. Λογαριτmοσ: δεφινιο ε προπριεδαδεσ.

1.5. Σεθυνχιασ: νοο δε σεθυνχια; προγρεσσο αριτmτιχα; προγρεσσο γεοmτριχα.

2. Ματεm〈τιχα Φινανχειρα.

2.1. Πορχενταγεm; ϕυρο σιmπλεσ; ϕυρο χοmποστο.

3. Εξπρεσσ⌡εσ Αλγβριχασ.

3.1 Εθυιϖαλνχιασ ε τρανσφορmα⌡εσ.

3.2. Προδυτοσ νοτ〈ϖεισ.

3.3. Φατοραο αλγβριχα.

4. Φυν⌡εσ

4.1. Ρελαο εντρε δυασ γρανδεζασ ε χονχειτο δε φυνο.

4.2. Dοmνιο ε ιmαγεm.

4.3. Ρεπρεσεντα⌡εσ αλγβριχα ε γρ〈φιχα.

4.4.
Γρ〈φιχοσ: αν〈λισε δε σιναλ; χρεσχιmεντο; δεχρεσχιmεντο; αν〈λισε δα ϖαριαο δα φυνο; 
τρανσλα⌡εσ ε ρεφλεξ⌡εσ.

4.5.
Φυν⌡εσ πολινοmιαισ δο 1≡ ε δο 2≡ γραυσ. Εθυα⌡εσ ε ινεθυα⌡εσ δο 1≡ ε 2≡ γραυσ. 
Ρεσολυο δε προβλεmασ.

4.6. Φυνο εξπονενχιαλ. Εθυα⌡εσ ε ινεθυα⌡εσ εξπονενχιαισ. Ρεσολυο δε προβλεmασ.

4.7. Φυνο λογαρτmιχα. Εθυα⌡εσ ε ινεθυα⌡εσ λογαρτmιχασ. Ρεσολυο δε προβλεmασ.

4.8. Φυνο mοδυλαρ. Φυνο χοmποστα. Φυνο ινϖερσα.

5. Πολινmιοσ ε Εθυα⌡εσ αλγβριχασ.

5.1.
Πολινmιοσ: χονχειτο; γραυ; ραζεσ; οπερα⌡εσ; διϖισο πορ βινmιο δα φορmα ξ−α; 
τεορεmασ.

5.2.

Εθυα⌡εσ αλγβριχασ: δεφινιο, χονχειτο δε ραιζ, προπριεδαδεσ δασ ραζεσ; Τεορεmα 
Φυνδαmενταλ δα ℑλγεβρα; ρελα⌡εσ εντρε χοεφιχιεντεσ ε ραζεσ; πεσθυισα δε ραζεσ 
ραχιοναισ; ραζεσ ρεαισ ε ιmαγιν〈ριασ.

6. Ματριζεσ, Dετερmιναντεσ ε Σιστεmασ Λινεαρεσ.

6.1. Ματριζεσ: οπερα⌡εσ; ινϖερσα δε υmα mατριζ.

6.2. Dετερmιναντε: χ〈λχυλο ε προπριεδαδεσ.

6.3. Σιστεmασ λινεαρεσ: ρεσολυο ε δισχυσσο. Εσχαλοναmεντο.
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7. Αν〈λισε χοmβινατ⌠ρια.

7.1. Πρινχπιοσ mυλτιπλιχατιϖο ε αδιτιϖο.

7.2. Αρρανϕοσ, χοmβινα⌡εσ ε περmυτα⌡εσ.

7.3. Βινmιο δε Νεωτον.

8. Προβαβιλιδαδε.

8.1. Εσπαο αmοστραλ φινιτο. Εϖεντοσ.

8.2. Προβαβιλιδαδε δε υm εϖεντο εm υm εσπαο αmοστραλ εθυιπροϖ〈ϖελ.

8.3. Προβαβιλιδαδε δα υνιο δε εϖεντοσ.

8.4. Προβαβιλιδαδε δα ιντερσεχο δε εϖεντοσ.

8.5. Προβαβιλιδαδε χονδιχιοναλ. Εϖεντοσ ινδεπενδεντεσ.

8.6. Dιστριβυιο βινοmιαλ

9. Εστατστιχα

9.1. Γρ〈φιχοσ ε ταβελασ: χ〈λχυλοσ ε ιντερπρετα⌡εσ.

9.2. Μεδιδασ δε τενδνχια χεντραλ: mδια, mοδα ε mεδιανα.

9.3. Μεδιδα δε δισπερσο: δεσϖιο παδρο.

10. Τριγονοmετρια

10.1. Ραζ⌡εσ τριγονοmτριχασ νο τρινγυλο ρετνγυλο.

10.2.
Φυν⌡εσ τριγονοmτριχασ: σενο, χοσσενο ε τανγεντε. Ρεπρεσεντα⌡εσ αλγβριχα ε γρ〈φιχα; 
περιοδιχιδαδε; αναλισε γρ〈φιχα δασ φυν⌡εσ.

10.3. Εθυα⌡εσ ε ινεθυα⌡εσ τριγονοmτριχασ.

10.4.
Φ⌠ρmυλασ δε αδιο δε αρχοσ ε συασ χονσεθυνχιασ. Τρανσφορmα⌡εσ δε σοmασ εm 
προδυτοσ.

10.5. Ρεσολυο δε τρινγυλοσ: Λει δοσ σενοσ; Λει δοσ χοσσενοσ.

11. Γεοmετρια Πλανα

11.1.
Ελεmεντοσ ε προπριεδαδεσ δε φιγυρασ γεοmτριχασ πλανασ: ρετα, σεmιρρετα, σεγmεντο, 
νγυλο, πολγονοσ, χιρχυνφερνχιασ, χρχυλοσ ε σετορεσ χιρχυλαρεσ.

11.2. Τεορεmα δε Ταλεσ

11.3. Χονγρυνχια ε σεmεληανα δε φιγυρασ πλανασ.

11.4. Ρελα⌡εσ mτριχασ νοσ τρινγυλοσ, πολγονοσ ρεγυλαρεσ ε χρχυλοσ.

11.5. Τεορεmα δε Πιτ〈γορασ.

11.6. ℑρεασ δε πολγονοσ, χρχυλοσ, χοροασ ε σετορεσ χιρχυλαρεσ.

11.7. Σιmετριασ.
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12. Γεοmετρια Εσπαχιαλ.

12.1.
Γεοmετρια δε ποσιο: ρετασ ε πλανοσ νο εσπαο. Παραλελισmο. Περπενδιχυλαριδαδε. 
Προϕεο ορτογοναλ. Dιστνχιασ. ℜνγυλοσ.

12.2. Πολιεδροσ, πρισmασ ε πιρmιδεσ: ελεmεντοσ, προπριεδαδεσ, 〈ρεασ ε ϖολυmεσ.

12.3. Χιλινδροσ, χονεσ ε εσφερασ: ελεmεντοσ, προπριεδαδεσ, 〈ρεασ ε ϖολυmεσ.

12.4. Τρονχοσ δε πιρmιδεσ ε δε χονεσ: ελεmεντοσ, προπριεδαδεσ, 〈ρεασ ε ϖολυmεσ.

13. Γεοmετρια Αναλτιχα.

13.1. Ποντο: διστνχια, ποντο mδιο, αλινηαmεντο δε τρσ ποντοσ.

13.2. Ρετα: εθυα⌡εσ ε εστυδο δοσ χοεφιχιεντεσ.

13.2.1. Dιστνχια εντρε ποντο ε ρετα.

13.2.2. Ποσι⌡εσ ρελατιϖασ δε δυασ ρετασ.

13.3. Χιρχυνφερνχια: εθυα⌡εσ.

13.3.1. Ποσι⌡εσ ρελατιϖασ εντρε ρετα ε χιρχυνφερνχια.

13.3.2. Ποσι⌡εσ ρελατιϖασ εντρε δυασ χιρχυνφερνχιασ.

13.4. Χνιχασ.

1. Ινφορmαο νο mυνδο γλοβαλιζαδο: ρεφλεξο χρτιχα

1.1. Χοντεξτοσ δε υσοσ δα λνγυα ινγλεσα

1.1.1. Μαπεαmεντο δοσ πασεσ θυε υσαm α λνγυα ινγλεσα χοmο λνγυα mατερνα

1.1.2. Α ινφλυνχια ιντερναχιοναλ δοσ υσοσ δα λνγυα ινγλεσα χοmο λνγυα εστρανγειρα

1.1.3. Ρεχονηεχιmεντο δασ ϖαρι〈ϖεισ λινγυστιχασ δα λνγυα ινγλεσα

1.2. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα εm λνγυα ινγλεσα

1.2.1.
Φοληετοσ σοβρε προγραmασ δε ιντερχmβιο εm πασεσ δε λνγυα ινγλεσα (λοχαλιζαο δε 
Ινφορmα⌡εσ εξπλχιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα)

1.2.2.
Ε−mαιλσ τροχαδοσ πορ ιντερχαmβιστασ δε ϖ〈ριασ λοχαλιδαδεσ δο mυνδο (λοχαλιζαο δε 
ινφορmα⌡εσ εξπλχιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα)

1.2.3. Φοληετοσ τυρστιχοσ (λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ εξπλχιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα)

1.2.4. Τεξτο ινφορmατιϖο (ο υσο δε τεmποσ ϖερβαισ, χονϕυν⌡εσ ε πρεποσι⌡εσ)

1.3. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα 

1.3.1. Ρεχονηεχιmεντο δα εστρυτυρα γεραλ δε υm ϕορναλ

1.3.2. Α πριmειρα π〈γινα δε ϕορναλ ε συασ mανχηετεσ

1.3.3. Νοτχιασ (οργανιζαο δο τεξτο ε ινφερνχια δε σιγνιφιχαδο)

ΙΝΓΛ⊇Σ
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1.3.4.
Οπινιο δο λειτορ ε σεο δε ουϖιδορια (λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ εξπλχιτασ ε 
ρεχονηεχιmεντο δο τεmα)

1.3.5.
Σε⌡εσ ε σευσ οβϕετιϖοσ (λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ εξπλχιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο 
τεmα)

1.3.6. ςοζ πασσιϖα

1.3.7. Προνοmεσ ρελατιϖοσ (ωηο, τηατ, ωηιχη, ωηερε, ωηοσε)

1.4. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα

1.4.1.
Νοτχιασ (λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ εξπλχιτασ ε ρελαο δο τεmα / ασσυντο χοm 
εξπερινχιασ πεσσοαισ)

1.4.2. ςοχαβυλ〈ριο: δεφινι⌡εσ, αντνιmοσ ε σιννιmοσ

1.4.3. Τεmποσ ϖερβαισ (πασσαδο, πρεσεντε ε φυτυρο)

1.5. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα

1.5.1. Νοτχιασ: οσ λεαδσ

1.5.2. Οσ λεαδσ (λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ εξπλχιτασ: ο θυ, θυεm, θυανδο, ονδε)

1.5.3. Νοτχιασ (ρεχονηεχιmεντο δο τεmα)

1.5.4. Τεmποσ ϖερβαισ: πασσαδο, πασσαδο χοντνυο, πρεσεντε ε πρεσεντε χοντνυο

2. Ιντερτεξτυαλιδαδε ε χινεmα: ρεφλεξο χρτιχα

2.1. Αν〈λισε δε φιλmεσ ε προγραmασ δε τελεϖισο

2.1.1. Ρεχονηεχιmεντο δε τεmασ / ασσυντοσ

2.1.2. Λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ εξπλχιτασ

2.1.3. Ινφερνχια δο ποντο δε ϖιστα ε δασ ιντεν⌡εσ δο αυτορ

2.1.4. Ο υσο δε διφερεντεσ τεmποσ ϖερβαισ

2.1.5.
Ο υσο δασ χονϕυν⌡εσ (χοντραστε, αδιο, χονχλυσο ε χονχεσσο) ε δοσ mαρχαδορεσ 
σεθυενχιαισ

2.2. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα

2.2.1. Τρεχηοσ δε φιλmεσ ε προγραmασ δε Τς εm ινγλσ ου λεγενδαδοσ εm ινγλσ

2.2.2.

Ρεσενηασ χρτιχασ δε φιλmεσ (οργανιζαο τεξτυαλ), νοτχιασ ε ϕορναλ, εντρεϖιστασ χοm 
διρετορεσ ε ατορεσ δεσσεσ φιλmεσ (λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ, ρεχονηεχιmεντο δε τεmασ, 
ινφερνχια δε ποντο δε ϖιστα, χονστρυο δε οπινιο)

2.3. Αν〈λισε δε προπαγανδασ ε πεασ πυβλιχιτ〈ριασ: χινεmα ε χονσυmο

2.3.1. Ρεχονηεχιmεντο δασ ρελα⌡εσ εντρε χυλτυρα ε χονσυmο

2.3.2.
Ρεχονηεχιmεντο δε mενσαγενσ ιmπλχιτασ εm αννχιοσ ου προπαγανδασ (λινγυαγεm 
ϖερβαλ ε νο ϖερβαλ)

2.3.3. Ιδεντιφιχαο δε προπαγανδασ δε προδυτοσ ιmπλχιτασ εm φιλmεσ

2.3.4. Ινφερνχια δε ινφορmα⌡εσ, ποντο δε ϖιστα ε ιντεν⌡εσ δο αυτορ
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2.3.5. Ρεχονηεχιmεντο δε τεmα

2.3.6. Χονστρυο δε ρελα⌡εσ εντρε ο τεξτο οβσερϖαδο ε ατιτυδεσ πεσσοαισ

2.3.7. Ο υσο δοσ γραυσ δοσ αδϕετιϖοσ, φορmασ χοmπαρατιϖασ ε συπερλατιϖασ

2.3.8. Ο υσο δο ιmπερατιϖο

2.4. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα

2.4.1.

Προπαγανδασ πυβλιχιτ〈ριασ, τρεχηοσ δε φιλmεσ εm ινγλσ ου λεγενδαδοσ εm ινγλσ, 
εντρεϖιστασ χοm διρετορεσ ε ατορεσ (λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ, ρεχονηεχιmεντο δε 
τεmασ, ινφερνχια δε ποντο δε ϖιστα)

2.5. Χινεmα ε πρεχονχειτο

2.5.1. Ρεχονηεχιmεντο δο τεmα

2.5.2. Ρεχονηεχιmεντο δε εστερε⌠τιποσ σοχιαισ ε πρεχονχειτοσ

2.5.3. Ινφερνχια δε ινφορmα⌡εσ

2.5.4. Ο υσο δοσ ϖερβοσ mοδαισ: σηουλδ, mυστ, mιγητ, χουλδ, χαν, mαψ, ουγητ το

2.5.7. Ο υσο δε ορα⌡εσ χονδιχιοναισ: τιπο 1 ε τιπο 2

2.6. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα

2.6.1.
Τρεχηοσ δε φιλmεσ εm ινγλσ ου λεγενδαδοσ εm ινγλσ, εντρεϖιστασ χοm διρετορεσ ε ατορεσ, 
ρεσενηασ, σεο δε αϕυδα εm ρεϖιστα παρα αδολεσχεντεσ

2.7. Χινεmα ε λιτερατυρα

2.7.1. Χινεmα, λιτερατυρα ε ιδεντιδαδε χυλτυραλ

2.7.2. Ο ενρεδο νο τεξτο λιτερ〈ριο ε συα αδαπταο παρα ο χινεmα

2.7.3. Ιδεντιφιχαο ε δεσχριο δε περσοναγενσ

2.7.4. Ο υσο δε διφερεντεσ τεmποσ ϖερβαισ

2.7.5. Dισχυρσο διρετο ε ινδιρετο

2.8. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα

2.8.1.
Τρεχηοσ δε ροmανχεσ ε/ου χοντοσ θυε φοραm αδαπταδοσ παρα ο χινεmα, τρεχηοσ δε φιλmεσ 
εm ινγλσ ου λεγενδαδοσ εm ινγλσ, ρεσενηα χρτιχα δε λιϖροσ ε φιλmεσ, τρεχηοσ δε ροτειροσ

3. Ο mυνδο δο τραβαληο: ρεφλεξο χρτιχα

3.1. Μυνδο δο τραβαληο ϖολυνταριαδο

3.1.1. Λοχαλιζαο ε ινφερνχια δε ινφορmα⌡εσ

3.1.2. Ρεχονηεχιmεντο δο ασσυντο / τεmα

3.1.3. Ρελαο δασ ινφορmα⌡εσ χοm εξπερινχιασ πεσσοαισ

3.1.4. Ινφερνχια δο ποντο δε ϖιστα δο αυτορ

3.1.5. Ο υσο δοσ τεmποσ ϖερβαισ: πρεσεντε, πρεσεντε περφειτο ε πρεσεντε περφειτο χοντνυο
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3.2. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα

3.2.1.
Αννχιοσ ε φοληετοσ ινφορmατιϖοσ δε ΟΝΓσ ρεχρυτανδο ϖολυντ〈ριοσ, δεποιmεντοσ 
δε πεσσοασ θυε ατυαραm χοmο ϖολυντ〈ριοσ

3.3. Πριmειρο εmπρεγο

3.3.1. Ασ χαραχτερστιχασ ε α οργανιζαο δε υm αννχιο

3.3.2. Ιδεντιφιχαο δασ διφερεντεσ νεχεσσιδαδεσ ϖειχυλαδασ εm υm αννχιο δε εmπρεγο

3.3.3. Λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ εσπεχφιχασ ε ρεχονηεχιmεντο δα ιδια πρινχιπαλ

3.3.4. Ινφερνχια δο σιγνιφιχαδο δε παλαϖρασ δεσχονηεχιδασ

3.3.5. Ο υσο δε ϖερβοσ θυε ινδιχαm διφερεντεσ ηαβιλιδαδεσ

3.4. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα

3.4.1. Αννχιοσ δε εmπρεγοσ ε τεξτοσ Ινφορmατιϖοσ

3.5. Προφισσ⌡εσ δο σχυλο ΞΞΙ

3.5.1. Ασ χαραχτερστιχασ ε α οργανιζαο δε υm αρτιγο (δεποιmεντο)

3.5.2. Λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ ε ποντοσ δε ϖιστα

3.5.3. Ρελαο δο τεmα χοm εξπερινχιασ πεσσοαισ ε περσπεχτιϖασ φυτυρασ

3.5.4. Ο υσο δοσ τεmποσ ϖερβαισ: φυτυρο (ωιλλ,γοινγ το)

3.5.5. Ο υσο δοσ ϖερβοσ mοδαισ: mαψ, mιγητ, χουλδ, mυστ, σηουλδ, χαν, ουγητ το

3.5.6.
Ο υσο δοσ mαρχαδορεσ τεξτυαισ θυε ινδιχαm οπ⌡εσ: ειτηερ...ορ, νειτηερ...νορ, 
νοτ ονλψ...βυτ

3.5.7.
Ο υσο δε ορα⌡εσ χονδιχιοναισ (τιποσ 1 ε 2), πασσαδο ,πρεσεντε σιmπλεσ, πρεσεντε περφειτο 
ε φυτυρο (ρετοmαδα)

3.6. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα

3.6.1.
Αρτιγοσ δε ρεϖιστα, δεποιmεντοσ δε ϕοϖενσ σοβρε εσχοληα δε προφισσο ε ινγρεσσο νο 
mερχαδο δε τραβαληο, βροχηυρασ σοβρε χυρσοσ (λιϖρεσ ε υνιϖερσιτ〈ριοσ)

3.6.2. Ο υσο δε προνοmεσ πεσσοαισ, οβϕετοσ ε ποσσεσσιϖοσ

3.6.3. Ο υσο δε αδϕετιϖοσ ποσσεσσιϖοσ

3.7. Χονστρυο δο χυρρχυλο

3.7.1. Ασ χαραχτερστιχασ ε οργανιζαο δε υm χυρρχυλο

3.7.2. Λοχαλιζαο δε ινφορmα⌡εσ

3.7.3. Εδιο δε χυρρχυλοσ (ινφορmα⌡εσ πεσσοαισ, φορmαο, ηαβιλιδαδεσ ε οβϕετιϖοσ)

3.7.4. Ο υσο δε πρεποσι⌡εσ ιν, ατ, ον, οφ, φορ, το, βψ, φροm, υπ, δοων

3.7.5. Ο υσο δασ λετρασ mαισχυλασ ε δα ποντυαο

3.8. Γνεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα

3.8.1. Χυρρχυλοσ ε τεξτοσ ινφορmατιϖοσ
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ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ

ΠΟΡΤΥΓΥ⊇Σ

ΜΥΛΤΙDΙΣΧΙΠΛΙΝΑΡ

Θυεστ⌡εσ χοm φιναλιδαδε δε ϖεριφιχαρ α χαπαχιδαδε δε ραχιοχνιο λ⌠γιχο δο χανδιδατο.

Θυεστ⌡εσ θυε προπ⌡εm α αρτιχυλαο δε χονηεχιmεντοσ δασ δισχιπλινασ δε Ενσινο Μδιο, παρα α 

σολυο δε σιτυα⌡εσ−προβλεmα.

  Οβϕετιϖο γεραλ � αϖαλιαρ α χαπαχιδαδε δε χοmυνιχαο δο χανδιδατο, ταντο να ρεχεπο θυαντο να 

προδυο δε τεξτοσ εσχριτοσ. Παρα ταντο, χοmπ⌡ε−σε α προϖα δε θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ ε υmα ρεδαο.

  Οβϕετιϖο εσπεχφιχο � αϖαλιαρ α ηαβιλιδαδε δε προδυο, δε ιντερπρεταο ε δε αν〈λισε δε γνεροσ 

(τεξτοσ χοm φιναλιδαδε σοχιαλ διστιντα) ε τιποσ τεξτυαισ διϖερσοσ (δεσχριο, ναρραο, δισσερταο ε 

τεξτο ινϕυντιϖο).

    Προϖα δε Πορτυγυσ

Α ρεχεπο δε τεξτοσ δεϖερ〈 αϖαλιαρ α χαπαχιδαδε δε περχεβερ ε ιντερπρεταρ οσ χοmπονεντεσ 

λινγυστιχοσ δο τεξτο, ϖολτανδο−σε παρα α χοmπρεενσο, προγρεσσο ε αρτιχυλαο δε ιδειασ να 

χοmποσιο τεξτυαλ. Α αρτιχυλαο δα λινγυαγεm ε σοχιεδαδε γυιαρ〈 α σελεο τεm〈τιχα δασ θυεστ⌡εσ.

    Χοντεδο

Εστυδο δοσ γνεροσ ε τιποσ τεξτυαισ (λιτερ〈ριοσ ε νο−λιτερ〈ριοσ) ε δε συα mατεριαλιδαδε λινγυστιχα 

(περτιννχια ε αδεθυαο δοσ εmπρεγοσ ρεαλιζαδοσ) σερο οσ χριτριοσ γεραισ παρα α αϖαλιαο δασ 

ηαβιλιδαδεσ δο χανδιδατο. Εσπεχιφιχαmεντε σερο χοντεδοσ σοβ αϖαλιαο: ο απυρο να οργανιζαο 

γραmατιχαλ δα φρασε; α αδεθυαο δο εmπρεγο ϖοχαβυλαρ (βεm χοmο σευσ προχεσσοσ δε φορmαο 

mορφολ⌠γιχα ε υσοσ) ε δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ (συβσταντιϖοσ, αδϕετιϖοσ, αδϖρβιοσ, ϖερβοσ, νυmεραισ, 

πρεποσι⌡εσ, χονϕυν⌡εσ, προνοmεσ, αρτιγοσ ε ιντερϕει⌡εσ); ασ ρελα⌡εσ σιντ〈τιχασ δε δεπενδνχια 

εντρε ασ παλαϖρασ να οραο (ρεγνχια νοmιναλ); α χαπαχιδαδε δε γραφαρ χορρεταmεντε ασ παλαϖρασ 

(ορτογραφια, αχεντυαο); δε εmπρεγαρ, χοm πρεχισο, mαρχαδορεσ δε νmερο, δε πεσσοα ε δε γνερο 

(mορφεmασ ε δεσιννχιασ φλεξιοναισ, φλεξο ε χονχορδνχια); ο εmπρεγο αδεθυαδο δοσ ϖερβοσ να 

οραο, προϖενδο α ρελαο mοδαλ ε τεmποραλ (χορρελαο δε τεmποσ ε mοδοσ) βεm χοmο συασ ρελα⌡εσ 

χοm οσ τερmοσ α ελε συβορδιναδοσ (ρεγνχια ϖερβαλ); δε δεσενϖολϖερ περοδοσ χοm α νεχεσσ〈ρια 

ρελαο σιντ〈τιχο−σεmντιχα εντρε φρασεσ ε ορα⌡εσ (χοεσο ε χοερνχια, χονϕυν⌡εσ, προνοmεσ 

ρελατιϖοσ, πρεποσι⌡εσ ε οπεραδορεσ αργυmεντατιϖοσ τεξτυαισ); δε εmπρεγαρ αδεθυαδαmεντε ασ 
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ϖοζεσ δο ϖερβο εm φυνο δασ χονστρυ⌡εσ ε δα νατυρεζα δο τεξτο; οσ ρεχυρσοσ εστιλστιχοσ, ταισ 

χοmο ασ φιγυρασ δε λινγυαγεm ε ρεχυρσοσ εστρυτυραισ; α χονστρυο ε οργανιζαο σιντ〈τιχα δασ 

φρασεσ ε δοσ περοδοσ (ρελαο εντρε χλασσεσ δε παλαϖρασ ε φυν⌡εσ σιντ〈τιχασ ε σεmντιχασ) ασσιm 

χοmο οσ εφειτοσ δισχυρσιϖοσ (ιντεν⌡εσ ϖια χοδιφιχαο λινγυστιχα ε οβϕετιϖοσ); ο χονηεχιmεντο 

δασ λιτερατυρασ βρασιλειρα, πορτυγυεσα ε συα ρελαο ιντερτεξτυαλ χοm ασ προδυ⌡εσ δο mυνδο 

(ινχλυινδο−σε προδυ⌡εσ δοσ πασεσ δε λνγυα πορτυγυεσα), νοσ ϖ〈ριοσ περοδοσ δε προδυο 

(περοδοσ λιτερ〈ριοσ ε ιντερτεξτυαλιδαδε); α ρελαο εντρε α προδυο λιτερ〈ρια ε α ρεαλιδαδε χυλτυραλ ε 

ηιστ⌠ριχα εm θυε σε προδυζιραm οσ τεξτοσ.

ΡΕDΑ∩℘Ο

Α προδυο δε τεξτοσ δεϖερ〈 αϖαλιαρ α χαπαχιδαδε δε δεσενϖολϖερ ε οργανιζαρ ασ ιδειασ, σεϕα: 

α)  εξπονδο−ασ χριτιχαmεντε, απρεσεντανδο τεσεσ ε αργυmεντοσ δε mανειρα λ⌠γιχα ε αβορδανδο 

χριατιϖαmεντε ο τεmα προποστο; ου

β)  δεσενϖολϖενδο υmα ναρρατιϖα δοταδα δε σεντιδο, εm θυε οσ ελεmεντοσ χονστιτυιντεσ 

(φατο, περσοναγενσ, εσπαο, τεmπο, χαυσα ε χονσεθυνχια) σε χορρελαχιονεm δε mοδο α χοmπορ 

ο ενρεδο.

Α ϖαριεδαδε χυλτα δα λνγυα πορτυγυεσα, χοm συασ εστρυτυρασ γραmατιχαισ, σερ〈 ο παδρο 

παρα αϖαλιαρ α ρεδαο. Οσ πρινχπιοσ δε χοεσο, χοερνχια δο τεξτο, προγρεσσο τεm〈τιχα ε α 

προπριεδαδε δασ σολυ⌡εσ λινγυστιχασ εm νϖελ σιντ〈τιχο−σεmντιχο σερο οβσερϖαδοσ. Α φυγα αο 

τεmα προποστο ανυλα α Ρεδαο, θυε ρεχεβερ〈, νεσσε χασο, νοτα ζερο. Α προϖα δε ρεδαο τεm ϖαλορ 

δε 0 α 100 ποντοσ. 

Α νοτα ατριβυδα ◊σ ρεδα⌡εσ σεγυε υmα εσχαλα δε 0 α 10, σεmπρε χοm α ατριβυιο δε ποντο ιντειρο 

(0, 1, 2 ετχ.). Α νοτα  δεφινιδα χοm βασε εm χριτριοσ θυε λεϖαm εm χοντα ταντο α απρεσενταο ε ο 

δεσενϖολϖιmεντο δο χοντεδο (ιδειασ, αργυmεντοσ) θυαντο α αδεθυαο δο τεξτο αοσ πρινχπιοσ δα 

νορmα χυλτα. Υm ε ουτρο τm, να χορρεο, ιγυαλ ιmπορτνχια ε πεσο ε σο mυτυαmεντε χονδιχιοναντεσ, 

ου σεϕα, α ινσυφιχινχια εm υm ου ουτρο χριτριο (ου αmβοσ) ποδε αχαρρεταρ ανυλαο δα ρεδαο.

Ο πριmειρο χριτριο πριοριζα, να χορρεο, α αδεθυαο δο τεξτο αο τεmα ε αο γνερο προποστοσ. 

ςεριφιχαm−σε, ασσιm: α αδερνχια δο τεξτο προδυζιδο αο τεmα δαδο, δε mοδο α αφεριρ σε α ρεδαο σε 

ενθυαδρα νο ειξο τεm〈τιχο προποστο βεm χοmο σε  δεσενϖολϖιδο δε αχορδο χοm α τιπολογια τεξτυαλ 

σολιχιταδα (δισσερτατιϖα ου ναρρατιϖα); σε ο τεξτο απρεσεντα ιδειασ θυε, νο δεσενϖολϖιmεντο, εστο 

λ⌠γιχα ε χοερεντεmεντε ασσοχιαδασ; α οργανιχιδαδε ε α υνιδαδε τεξτυαισ, οβσερϖανδο−σε σε α ρεδαο 

χονστιτυι υm χονϕυντο αρτιχυλαδο δε παρτεσ εm τορνο δο τεmα ε α εξιστνχια δε ινφορmατιϖιδαδε, 

ασσοχιαδα ◊ αργυmενταο χοερεντε ε ποσιχιοναmεντο χλαρο, σεmπρε χοm φοχο νο τεmα. Α αδερνχια 

δο τεξτο αο τεmα προποστο  υmα χονδιο δε συmα ιmπορτνχια, πελο φατο δε δεmονστραρ, εm πριmειρα 

ινστνχια, ασ ηαβιλιδαδεσ δε λειτυρα ε χοmπρεενσο δε τεξτο, πρεσσυποστοσ παρα τοδα ε θυαλθυερ φορmα 

δε χοmυνιχαο ϖερβαλ, συϕειτα α χονδι⌡εσ σεmπρε δετερmιναδασ δε προδυο, θυερ σε χονσιδερεm, 

α, ασπεχτοσ πραγm〈τιχοσ (ταισ χοmο οσ φινσ δοσ ιντερλοχυτορεσ), θυερ ασπεχτοσ εστιλστιχοσ (χοmο  

ο χασο δασ εσπεχιφιχιδαδεσ δοσ γνεροσ τεξτυαισ), εντρε ουτροσ.
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Ο σεγυνδο χριτριο λεϖα εm χοντα α οβεδινχια αοσ πρινχπιοσ δα mοδαλιδαδε χυλτα ε εσχριτα δα λνγυα, 

χοm εσπεχιαλ νφασε νο πλανο σιντ〈τιχο δο τεξτο, οβσερϖανδο−σε α χοερνχια εστιλστιχα. Ρεσσαλτα−σε, 

νεσσε χασο, α νεχεσσιδαδε δε mανυτενο, αο λονγο δο τεξτο, δε mοδαλιδαδε λινγυστιχα αδεθυαδα 

α ταλ σιτυαο χοmυνιχαχιοναλ. Εσσε χριτριο χονσιδερα αινδα α σελεο λεξιχαλ (ϖοχαβυλ〈ριο πρεχισο ε 

αδεθυαδο ◊ εξπρεσσο δασ ιδειασ υτιλιζαδασ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δασ τεσεσ δεφενδιδασ); α σινταξε 

δε χονχορδνχια, ρεγνχια ε χολοχαο; α χορρεο νο εmπρεγο δε χονεχτορεσ λ⌠γιχο−αργυmεντατιϖοσ 

(χοm δεσταθυε παρα χονϕυν⌡εσ, πρεποσι⌡εσ ε λοχυ⌡εσ); οσ πρινχπιοσ δε χοερνχια ε χοεσο 

χεντραδοσ εm παραγραφαο ε ποντυαο ε α γραφια δασ παλαϖρασ. Εσσε χριτριο εστ〈 ασσοχιαδο α 

ηαβιλιδαδεσ νεχεσσ〈ριασ ε ινδισπενσ〈ϖεισ αοσ εστυδαντεσ δο ενσινο συπεριορ, σενδο ο δοmνιο δα 

mοδαλιδαδε χυλτα δα λνγυα mατερνα χονδιο ινδισσοχι〈ϖελ δο γραυ δε χοmπλεξιδαδε δασ ηαβιλιδαδεσ 

(λειτυρα, ιντελεχο, προδυο τεξτυαλ, εντρε ουτρασ) ε δοσ χονηεχιmεντοσ εξιγιδοσ νοσ χοmπονεντεσ 

χυρριχυλαρεσ δοσ χυρσοσ δε γραδυαο.

Φιναλmεντε, να προϖα δε ρεδαο δο ϖεστιβυλαρ δα Φατεχ, α προδυο δο τεξτο εστ〈 χονδιχιοναδα 

α αλγυνσ χοmανδοσ, ϕυνταmεντε χοm ο τεmα φορνεχιδο. Ταισ χοmανδοσ σιναλιζαm αο χανδιδατο οσ 

ελεmεντοσ θυε σερο χονσιδεραδοσ να χορρεο δε σευ τεξτο ε εστο φοχαδοσ εm:

α)  σελεο, οργανιζαο ε ρελαο δε αργυmεντοσ θυε συστεντεm ο ποντο δε ϖιστα αδοταδο πελο 

ρεδατορ (αποντα παρα α ηαβιλιδαδε δε φοχαρ−σε νο τεmα ε δεσενϖολϖ−λο σεγυνδο ο γνερο 

τεξτυαλ προποστο: δισσερταο ου ναρραο);

β)  εmπρεγο δα mοδαλιδαδε χυλτα δα λνγυα πορτυγυεσα, νιχα ε εξχλυσιϖαmεντε;

χ)  οργανιζαο δο τεξτο εm παρ〈γραφοσ, νυνχα εm ϖερσοσ;

δ)  ττυλο παρα ο τεξτο (αποντα παρα α αφεριο δα ηαβιλιδαδε δε χαπταο δο τεmα ε δε σντεσε 

δασ ιδειασ δεσενϖολϖιδασ);

ε)  εξποσιο δε ιδειασ πρ⌠πριασ, σεm χοπιαρ παρτεσ ου τοταλιδαδε δοσ τεξτοσ φορνεχιδοσ χοmο 

βασε παρα ρεφλεξο;

ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ ΠΑΡΑ ΧΟΡΡΕ∩℘Ο DΑ ΡΕDΑ∩℘Ο:

 Ι � Ιντροδυο

α)   ςαλορ δα ρεδαο � 10 ποντοσ

β)   Α προποστα εξπλιχιτα θυε ο τεξτο Ν℘Ο σεϕα εm ϖερσο; πορταντο, δεϖε σερ εm προσα;

Θυαντο αο γνερο, εξπλιχιτα−σε θυε σεϕα δισσερτατιϖο ου ναρρατιϖο. 

 ΙΙ � Παρα ατριβυιο δα νοτα, σερο χονσιδεραδοσ, χοm ιγυαλ πεσο:

α)  χορρεο γραmατιχαλ 

 Θυαντο ◊ χορρεο γραmατιχαλ, σερ〈 οβσερϖαδα πρινχιπαλmεντε α οβεδινχια αοσ πρινχπιοσ 

δα mοδαλιδαδε χυλτα εσχριτα δα λνγυα, χοm εσπεχιαλ νφασε νο πλανο σιντ〈τιχο δο τεξτο, 

ϖεριφιχανδο:
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 mανυτενο δα mοδαλιδαδε δε λνγυα (πορταντο, χοερνχια εστιλστιχα);

 αδεθυαο ϖοχαβυλαρ;

 σινταξε δε χονχορδνχια, χολοχαο ε ρεγνχια;

 χορρεο νο εmπρεγο δε πρεποσι⌡εσ ε χονϕυν⌡εσ;

 γραφια δασ παλαϖρασ;

 παραγραφαο ε ποντυαο.

β)  απρεσενταο ε δεσενϖολϖιmεντο δο χοντεδο.

 Θυαντο ◊ απρεσενταο ε δεσενϖολϖιmεντο δο χοντεδο, σερο πριοριζαδοσ οσ σεγυιντεσ 

ασπεχτοσ:

 αδεθυαο αο τεmα προποστο ε  αο γνερο τεξτυαλ σολιχιταδο;

 οργανιχιδαδε ε υνιδαδε (χοεσο) � σερ〈 οβσερϖαδο σε α ρεδαο χονστιτυι υm χονϕυντο 

αρτιχυλαδο δε παρτεσ εm τορνο δο τεmα προποστο;

 εξιστνχια δε αργυmενταο χοερεντε ε ποσιχιοναmεντο χλαρο, νο χασο δο τεξτο δισσερτατιϖο;

 πρεσενα δοσ ελεmεντοσ χονστιτυτιϖοσ δο τεξτο ναρρατιϖο, α σαβερ: φατο, περσοναγενσ (δεντρε 

οσ θυαισ ο ναρραδορ, σεϕα οβσερϖαδορ, σεϕα περσοναγεm),εσπαο, τεmπο, χαυσα ε χονσεθυνχια, 

χορρελαχιοναδοσ δε mοδο α χοmπορ υm ενρεδο δοταδο δε σεντιδο.

 ΙΙΙ � Οχορρνχιασ:

 Σε ηουϖερ δεσϖιο δε τεmα χοmο, πορ εξεmπλο, νοσ χασοσ δε �ηιπερτροφια δο εξεmπλο� (σιτυαο 

εm θυε ο τεmα  ποστο δε λαδο ε α ρεδαο σε δεσενϖολϖε εm τορνο δο(σ) εξεmπλο(σ) δαδο(σ) 

πελο χανδιδατο), νεσσε χασο (θυε νο  φυγα δο τεmα, mασ δεσϖιο δε φυλχρο), α νοτα ατριβυδα 

σερ〈, νο m〈ξιmο, 5,0 (χινχο);

 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ατριβυιρ υm ττυλο παρα α Ρεδαο. Α αυσνχια δε ττυλο να Ρεδαο ιmπλιχα 

να διmινυιο δα νοτα φιναλ δο χανδιδατο.

 Ις� Σερ〈 ατριβυδα νοτα ζερο ◊ ρεδαο θυε: 

 φυγιρ αο τεmα ε/ου γνερο προποστοσ; 

 απρεσενταρ νοmε, ρυβριχα, ασσινατυρα, σιναλ, ινιχιαισ ου mαρχασ θυε περmιταm α ιδεντιφιχαο 

δο χανδιδατο;

 εστιϖερ εm βρανχο; 

 απρεσενταρ τεξτοσ σοβ φορmα νο αρτιχυλαδα ϖερβαλmεντε (υτιλιζανδο δεσενηοσ, σιναισ 

γρ〈φιχοσ, νmεροσ, σριεσ δε ιντερϕει⌡εσ, παλαϖρασ σολτασ ετχ);

 φορ εσχριτα εm ουτρα λνγυα θυε νο α πορτυγυεσα; 

 απρεσενταρ λετρα ιλεγϖελ ε/ου ινχοmπρεενσϖελ; 

 απρεσενταρ ο τεξτο δεφινιτιϖο φορα δο εσπαο ρεσερϖαδο παρα ταλ; 

 απρεσενταρ 5 (χινχο) λινηασ ου mενοσ (σεm χονταρ ο ττυλο); 

 φορ χοmποστα ιντεγραλmεντε πορ χ⌠πια δε τρεχηοσ δα χολετνεα ου δε θυαισθυερ ουτρασ 

παρτεσ δα προϖα.
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ΧℑΛΧΥΛΟ DΑ ΝΟΤΑ ΦΙΝΑΛ DΑ ΠΡΟςΑ

Παρα ο χ〈λχυλο δα νοτα φιναλ σερ〈 υτιλιζαδο ο σεγυιντε χριτριο:

Νοτα δασ θυεστ⌡εσ δα προϖα:

Α νοτα δασ θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ δα προϖα σερ〈 δαδα πορ:

   Π = 100 ξ ΝΠΧ/64

Εm θυε:

 ΝΠΧ = Νοτα πονδεραδα τοταλ δασ θυεστ⌡εσ, φορmαδα πελο νmερο δε ρεσποστασ χερτασ 

δασ 10 θυεστ⌡εσ δε πεσο 2 mυλτιπλιχαδο πορ δοισ, σοmαδο αο νmερο δε ρεσποστασ χερτασ 

δασ 44 θυεστ⌡εσ δε mατριασ δε πεσο 1.

Νεσσα παρτε δα προϖα, ο χανδιδατο θυε πρεστου ο ΕΝΕΜ ποδερ〈 υτιλιζαρ α νοτα δα παρτε οβϕετιϖα 

δα προϖα δο ΕΝΕΜ.  Α νοτα φιναλ (Ν) παρα ασ θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ σερ〈 δαδα πορ:

 Ν = (4 ξ Π + 1 ξ ΕΝΕΜ)/5 σε ΕΝΕΜ mαιορ θυε   Π ου Ν = Π , σε ΕΝΕΜ mενορ ου ιγυαλ α Π.

Εm θυε:

 Π:  α νοτα οβτιδα νασ θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ δα προϖα δα Φατεχ.

 ΕΝΕΜ:  α νοτα δα παρτε οβϕετιϖα δα προϖα δο ΕΝΕΜ.

Α νοτα φιναλ δο χανδιδατο σερ〈 δαδα πελα ιγυαλδαδε: 

  ΝΦ = (8 ξ Ν + 2 ξ Ρ)/10

Εm θυε:

 Ν:  α νοτα φιναλ δα παρτε οβϕετιϖα δα προϖα.

 Ρ:  α νοτα οβτιδα να ρεδαο (ϖαλορ m〈ξιmο100).

 ΝΦ:  α νοτα φιναλ δα προϖα.

Παρα ο χανδιδατο θυε υτιλιζαρ ο Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα, α συα νοτα φιναλ σερ〈 οβτιδα πελα 

σεγυιντε φ⌠ρmυλα:

  ΝΦΑ = ΝΦ (1 + Α + Π)

Εm θυε:

 ΝΦ: νοτα φιναλ οβτιδα πελο χανδιδατο.

 Α (ϖαλορ 3%): παρα χανδιδατοσ θυε, νο ατο δα ινσχριο, σε αυτοδεχλαραρεm αφροδεσχενδεντεσ.

 Π (ϖαλορ 10%): παρα χανδιδατοσ θυε, νο ατο δα ινσχριο, δεχλαραρεm θυε χυρσαραm, 

ιντεγραλmεντε, ο ενσινο mδιο εm ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ φεδεραισ, εσταδυαισ, mυνιχιπαισ ου δο 

Dιστριτο Φεδεραλ.

  Ο ϖαλορ m〈ξιmο δα ΝΦΑ  100,000.
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ΓΑΒΑΡΙΤΟ ΟΦΙΧΙΑΛ DΑ ΠΡΟςΑ

Ο γαβαριτο οφιχιαλ δα προϖα σερ〈 διϖυλγαδο α παρτιρ δασ 18 ηορασ ε 30 mινυτοσ δο δια 

 08/12/2019, νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ.

Θυαλθυερ θυεστιοναmεντο αχερχα δα προϖα, ΧΟΜ α DΕςΙDΑ ϑΥΣΤΙΦΙΧΑΤΙςΑ (προποστα δε

ρεσολυο δα θυεστο), δεϖερ〈 σερ ενχαmινηαδο ΣΟΜΕΝΤΕ πελα Ιντερνετ, να σεο �Φαλε Χονοσχο� 

δο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, ιmπρετεριϖελmεντε, ατ ◊σ 12η δο δια 10/12/2019.

ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο

Παρα φινσ δε χλασσιφιχαο, σερο χονσιδεραδασ ασ νοτασ φιναισ δοσ χανδιδατοσ (ΝΦΑ), χολοχαδασ 

εm ορδεm δεχρεσχεντε, δε αχορδο χοm α οπο δε χυρσο, περοδο ε Φατεχ. Σερο δεσχλασσιφιχαδοσ 

οσ χανδιδατοσ θυε οβτιϖερεm (0) να νοτα δε θυαλθυερ υmα δασ δυασ παρτεσ θυε χοmπ⌡εm ο Εξαmε.

Νο ηαϖερ〈, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, ρεϖισο νεm ϖιστασ δε προϖα ου δα ρεδαο.

Να ηιπ⌠τεσε δε ανυλαο δε αλγυmα θυεστο−τεστε, σερ〈 ατριβυδο ποντο α τοδοσ οσ χανδιδατοσ 

θυε ρεαλιζαρεm α προϖα.

ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟΣ DΕ DΕΣΕΜΠΑΤΕ

Νο χασο δε ασ νοτασ φιναισ σερεm ιγυαισ, ο δεσεmπατε οχορρερ〈, πρεϖαλεχενδο α mαιορ νοτα ρεσυλταντε 

δα σοmα δα νοτασ οβτιδασ νασ mατριασ χοm πεσο 2, σεγυινδο−σε αθυελασ δε πεσο 1 χοm ασ προϖασ 

δε Πορτυγυσ, δε Ματεm〈τιχα, δε Φσιχα, δε Θυmιχα, δε Βιολογια, δε Ηιστ⌠ρια, δε Γεογραφια, δε Ινγλσ, 

δε Μυλτιδισχιπλιναρ ε Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο, νεσσα ορδεm, δεσχονταδασ ασ δυασ υτιλιζαδασ παρα πεσο 2 

ε σεm χονσιδεραρ ο ΕΝΕΜ. 

Χασο ασ νοτασ φιναισ χοντινυεm εmπαταδασ, πρεϖαλεχερ〈 ο χανδιδατο δε mαιορ ιδαδε.

ΠΡΕΕΝΧΗΙΜΕΝΤΟ DΑΣ ςΑΓΑΣ

Ο πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ σεγυιρ〈 ο χριτριο δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε 

δε νοτασ φιναισ ατ ο πρεενχηιmεντο δε τοδασ ασ ϖαγασ δισπονϖεισ εm χαδα χυρσο ε εm χαδα Φατεχ. 

DΙςΥΛΓΑ∩℘Ο DΟΣ ΡΕΣΥΛΤΑDΟΣ

Α διϖυλγαο δοσ ρεσυλταδοσ σερ〈 ρεαλιζαδα πορ mειο δε λιστα δε χονϖοχαδοσ, σενδο ελαβοραδα 

χοm βασε να χλασσιφιχαο οβτιδα πελοσ χανδιδατοσ νο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, πορ ορδεm 

δεχρεσχεντε δε νοτασ φιναισ, ατ ο λιmιτε δε ϖαγασ οφερεχιδασ παρα χαδα χυρσο ε Φατεχ. 
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Α 1♠ λιστα δε χονϖοχαδοσ χονσταρ〈 δοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα mατρχυλα ◊σ ϖαγασ δισπονϖεισ 

εm χαδα χυρσο, ε υmα 2♠ λιστα, σε ηουϖερ, σερ〈 φορmαδα πορ ορδεm δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ 

συπλεντεσ παρα mατρχυλα δασ εϖεντυαισ ϖαγασ δισπονϖεισ εm χαδα χυρσο.

Ασ λιστασ δε χονϖοχαδοσ σερο διϖυλγαδασ να Φατεχ εm θυε ο χανδιδατο πρετενδε εστυδαρ, 

χονφορmε ο χαλενδ〈ριο α σεγυιρ:

14/01/2020 1♠ λιστα δε χονϖοχαδοσ

17/01/2020 2♠ λιστα δε χονϖοχαδοσ

Χασο ασ ϖαγασ οφερεχιδασ νο σεϕαm πρεενχηιδασ πελοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ νασ 1♠ ε 2♠ λιστασ, 

χονφορmε ο χαλενδ〈ριο αχιmα, α σεχρεταρια δε χαδα Φατεχ, ποστεριορmεντε, χονϖοχαρ〈 οσ χανδιδατοσ 

χλασσιφιχαδοσ σεmπρε εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτασ φιναισ, χονφορmε διϖυλγαο πελα πρ⌠πρια 

υνιδαδε δε ενσινο. 

Χασο ο χανδιδατο τενηα ινδιχαδο, νο mοmεντο δα ινσχριο ελετρνιχα, υmα 2♠ οπο, α χηαmαδα 

δε χανδιδατοσ οχορρερ〈 απ⌠σ σερεm χηαmαδοσ τοδοσ οσ χανδιδατοσ απτοσ εm 1♠ οπο.

Α λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ σερ〈 διϖυλγαδα νο δια 14/01/2020, δα θυαλ χονσταρ〈 ο νοmε 

δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ ε ασ συασ χλασσιφιχα⌡εσ, χονφορmε α Φατεχ ε α οπο δε χυρσο

 ε περοδο. 

 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α ϖεριφιχαο δασ λιστασ δε χονϖοχαδοσ ε 

δε χλασσιφιχαο γεραλ.

 Νο σερο φορνεχιδασ ινφορmα⌡εσ α ρεσπειτο δασ λιστασ δε χονϖοχαδοσ ε δε χλασσιφιχαο 

γεραλ πορ τελεφονε, πορ χαρτα, πορ ε−mαιλ ου πορ φαξ.

 Σοmεντε α 1♠ λιστα δε χονϖοχαδοσ ε α λιστα δε χλασσιφιχαο γεραλ σερο διϖυλγαδασ 

νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ. Ουτροσ mειοσ δε χοmυνιχαο εϖεντυαλmεντε υτιλιζαδοσ 

νο σερο χονσιδεραδοσ οφιχιαισ ε, πορταντο, νο γεραρο εm ρελαο αοσ χανδιδατοσ 

θυαισθυερ δεϖερεσ ου διρειτοσ.

 Α 2♠ λιστα δε χονϖοχαδοσ ε ασ δεmαισ, σε ηουϖερ, σερο διϖυλγαδασ σοmεντε να Φατεχ 

εm θυε ο χανδιδατο πρετενδε εστυδαρ. 

DΕΣΕΜΠΕΝΗΟ DΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ

  Α παρτιρ δε 14/01/2020,  σερ〈 δισπονιβιλιζαδο νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ  ο δεσεmπενηο 

δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, δο 1≡ Σεmεστρε δε 2020, σενδο 

διϖυλγαδα α νοτα δε χλασσιφιχαο γεραλ, βεm χοmο ασ νοτασ οβτιδασ να προϖα, πορ δισχιπλινα ε α 

νοτα δα ρεδαο.
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ΜΑΤΡ⊆ΧΥΛΑΣ

Τοδοσ οσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ, δε αχορδο χοm α ορδεm δε χλασσιφιχαο δε νοτασ φιναισ, δεϖερο 

χοmπαρεχερ ◊ Φατεχ εm θυε πρετενδεm εστυδαρ, παρα ρεαλιζαρεm α mατρχυλα, νασ σεγυιντεσ δατασ:

15/01 ε 16/01/2020 Ματρχυλα δα 1♠ λιστα δε χονϖοχαδοσ

20/01/2020 Ματρχυλα δα 2♠ λιστα δε χονϖοχαδοσ

Ο χανδιδατο δεϖερ〈 ϖεριφιχαρ ο ηορ〈ριο παρα α mατρχυλα ϕυντο ◊ Φατεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ, 

ποισ  ρεσπονσαβιλιδαδε δα υνιδαδε δε ενσινο εσταβελεχερ ο δεϖιδο ηορ〈ριο δε mατρχυλα.

Χασο ο χανδιδατο νο εφετυε α mατρχυλα να δατα ε νο ηορ〈ριο φιξαδο περδερ〈 ο διρειτο ◊ ϖαγα ε 

νο σερ〈 ινχλυδο νασ χηαmαδασ σεγυιντεσ.

DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΜΑΤΡ⊆ΧΥΛΑ

Α mατρχυλα δοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα οσ χυρσοσ δε γραδυαο δασ Φαχυλδαδεσ δε Τεχνολογια 

σερ〈 δε ρεσπονσαβιλιδαδε δα διρεο δα mεσmα ε δεπενδερ〈 δα απρεσενταο δε υmα φοτο 3Ξ4, 

ρεχεντε, ε υmα χ⌠πια αχοmπανηαδα δο οριγιναλ, δε χαδα υm δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ:

Ι. χερτιφιχαδο δε χονχλυσο δο ενσινο mδιο ου εθυιϖαλεντε;

ΙΙ. ηιστ⌠ριχο εσχολαρ χοmπλετο δο ενσινο mδιο ου εθυιϖαλεντε;

ΙΙΙ. χερτιδο δε νασχιmεντο ου χασαmεντο;

Ις. χαρτειρα δε ιδεντιδαδε;

ς. χαδαστρο δε πεσσοα φσιχα (ΧΠΦ);

ςΙ. χερτιφιχαδο θυε χοmπροϖε εσταρ εm δια χοm ο σερϖιο mιλιταρ, παρα βρασιλειροσ δο σεξο 

mασχυλινο, δο δια 1≡ δε ϕανειρο δο ανο εm θυε ο χανδιδατο χοmπλεταρ 18 (δεζοιτο) ανοσ 

δε ιδαδε ατ 31 δε δεζεmβρο δο ανο εm θυε χοmπλεταρ 45 (θυαρεντα ε χινχο) ανοσ δε ιδαδε.

ΟΒΣΕΡςΑ∩∏ΕΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ ΣΟΒΡΕ Α 
ΜΑΤΡ⊆ΧΥΛΑ

 Τοδο χανδιδατο θυε υτιλιζου ο Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα, πελο ιτεm �εσχολαριδαδε 

πβλιχα�, δεϖερ〈, οβριγατοριαmεντε, απρεσενταρ, ΝΟ ΑΤΟ DΑ ΜΑΤΡ⊆ΧΥΛΑ, ηιστ⌠ριχο εσχολαρ 

ΟΥ δεχλαραο εσχολαρ, εm παπελ τιmβραδο δα υνιδαδε δε ενσινο, χοντενδο ο δεταληαmεντο 

δε τοδασ ασ σριεσ χυρσαδασ νο ενσινο mδιο, ΕϑΑ ου ΧΕΕϑΑ, χοm ο(σ) νοmε(σ) δα(σ) 

εσχολα(σ) πβλιχα(σ) ε δεταληαmεντο δο σιστεmα δε φρεθυνχια (ΕΑD, πρεσενα οβριγατ⌠ρια 

ου φλεξϖελ ε ατενδιmεντο ινδιϖιδυαλιζαδο).

 Ο ηιστ⌠ριχο εσχολαρ ΟΥ α δεχλαραο εσχολαρ σοmεντε σερο ϖ〈λιδοσ ε αχειτοσ πελα Φαχυλδαδε 

δε Τεχνολογια σε χοντιϖερεm ο δεταληαmεντο δα(σ) εσχολα(σ) εm θυε ο χανδιδατο εφετιϖαmεντε 

εστυδου τοδασ ασ σριεσ δο ενσινο mδιο, ΕϑΑ ου ΧΕΕϑΑ χοm σιστεmα δε φρεθυνχια (ΕΑD, 

πρεσενα οβριγατ⌠ρια ου φλεξϖελ ε ατενδιmεντο ινδιϖιδυαλιζαδο).
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 Νο mοmεντο δα mατρχυλα, ο ρεσπονσ〈ϖελ να Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια φαρ〈 α αν〈λισε δο(σ) 

δοχυmεντο(σ) χοmπροβατ⌠ριο(σ) απρεσενταδο(σ) πελο χανδιδατο, βεm χοmο ο(σ) ρετερ〈 να 

υνιδαδε δε ενσινο.

 Ο χανδιδατο θυε υτιλιζαρ ο Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα, πελο ιτεm �εσχολαριδαδε πβλιχα�, 

χασο νο χοmπροϖε τερ χυρσαδο ΤΟDΑΣ ασ σριεσ δο ενσινο mδιο, ΕϑΑ ου ΧΕΕϑΑ, εm 

ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ, ΣΕΡℑ ΙΜΠΕDΙDΟ DΕ ΡΕΑΛΙΖΑΡ α ΣΥΑ ΜΑΤΡΙΧΥΛΑ, χονφορmε χονστα 

νο Αρτιγο 6≡ δο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 49.602/05: �χονσταταδα, α θυαλθυερ τεmπο, α φαλσιδαδε 

δασ ινφορmα⌡εσ χονσταντεσ δοσ δοχυmεντοσ, συϕειταρ−σε−〈 ο ινφρατορ ◊σ πεναλιδαδεσ 

πρεϖιστασ να λεγισλαο χιϖιλ ε πεναλ ε τερ〈 χανχελαδα συα mατρχυλα ϕυντο ◊ ρεσπεχτιϖα 

ινστιτυιο�, νο ηαϖενδο ποσσιβιλιδαδε δε ρεχλασσιφιχαο.

 Ο χανδιδατο θυε πρετενδα οβτερ απροϖειταmεντο δε εστυδοσ εm δισχιπλινα(σ) ϕ〈 ρεαλιζαδα(σ) εm 

ουτρο χυρσο συπεριορ δεϖερ〈 απρεσενταρ α δοχυmενταο ρεφερεντε ◊ χαργα ηορ〈ρια, εmεντα ε 

προγραmα δα(σ) δισχιπλινα(σ) χυρσαδα(σ) ε ηιστ⌠ριχο εσχολαρ δα ινστιτυιο δε ενσινο συπεριορ 

δε οριγεm.

 Ο χανδιδατο δεϖερ〈 προϖιδενχιαρ, χοm αντεχεδνχια, α δοχυmενταο νεχεσσ〈ρια παρα α 

εφετιϖαο δε συα mατρχυλα, ποισ α Σεχρεταρια δα Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια νο ρεαλιζαρ〈, εm 

ηιπ⌠τεσε αλγυmα, α mατρχυλα δο χανδιδατο χονϖοχαδο χυϕα δοχυmενταο εστιϖερ ινχοmπλετα, 

χολοχανδο α ρεσπεχτιϖα ϖαγα ◊ δισποσιο δοσ πρ⌠ξιmοσ χλασσιφιχαδοσ.

 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα mατρχυλα ο χοmπαρεχιmεντο 

◊ Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια εm θυε ϖαι εστυδαρ, νο ηορ〈ριο εσταβελεχιδο πελα mεσmα ε λεϖανδο 

τοδοσ οσ δοχυmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ;

 Σε ιmποσσιβιλιταδο δε χοmπαρεχερ παρα ρεαλιζαρ α mατρχυλα, ο χανδιδατο ποδερ〈 ινδιχαρ υm 

ρεπρεσενταντε, πορτανδο υmα προχυραο, ϕυνταmεντε χοm οσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ. Νεστε 

χασο, α Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈 πορ εϖεντυαισ ερροσ χοmετιδοσ νο 

πρεενχηιmεντο δο ρεθυεριmεντο δε mατρχυλα (mοδελο φορνεχιδο πελα Σεχρεταρια δα Φατεχ).

 Νο σερο αχειτοσ ηιστ⌠ριχοσ ε/ου χερτιφιχαδοσ δε νϖελ συπεριορ, ταmπουχο χαρτειρασ 

δε ⌠ργοσ δε ρεγιστρο δε χατεγορια (ΧΟΡΕΝ, ΧΡΕΑ ετχ.) παρα χοmπροϖαο δα χονχλυσο 

δο ενσινο mδιο.

 Ο χανδιδατο θυε τενηα ρεαλιζαδο εστυδοσ εθυιϖαλεντεσ αο ενσινο mδιο, νο τοδο ου εm παρτε, 

νο εξτεριορ, δεϖερ〈 απρεσενταρ παρεχερ δε εθυιϖαλνχια δε εστυδοσ δα Σεχρεταρια Εσταδυαλ 

δε Εδυχαο.

 Οσ δοχυmεντοσ εm λνγυα εστρανγειρα δεϖερο εσταρ ϖισαδοσ πελα αυτοριδαδε χονσυλαρ 

βρασιλειρα νο πασ δε οριγεm ε αχοmπανηαδοσ δα ρεσπεχτιϖα τραδυο οφιχιαλ.

 Νο σερο αχειτοσ, εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα, δοχυmεντοσ πορ ϖια ποσταλ, πορ ε−mαιλ, ϖια φαξ ου φορα 

δο πραζο.

 ⊃ εξπρεσσαmεντε ϖεδαδα α περmυτα δε ϖαγασ εντρε χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ νο Προχεσσο 

Σελετιϖο ςεστιβυλαρ.

 Ο Dιρετορ δα Φατεχ  ο ρεσπονσ〈ϖελ πελασ mατρχυλασ.

 Ο χανδιδατο θυε, δεντρο δο πραζο δεστιναδο ◊ mατρχυλα, νο απρεσενταρ α φοτο ε οσ 

δοχυmεντοσ χιταδοσ νο αρτιγο αντεριορ, νο ποδερ〈 mατριχυλαρ−σε να Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια 
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ε ασ νοτασ ου α χλασσιφιχαο α ελε ατριβυδασ νο εξαmε δο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, δο 

1≡ Σεmεστρε δε 2020, νο τερο θυαλθυερ ϖαλορ. Dεστα φορmα, ο χανδιδατο περδερ〈 ο διρειτο ◊ 

ϖαγα ε νο σερ〈 ινχλυδο εm θυαισθυερ ουτρασ λιστασ θυε, πορϖεντυρα, σεϕαm διϖυλγαδασ.

 Ο χανδιδατο θυε υτιλιζαρ ο  Σιστεmα δε Ποντυαο Αχρεσχιδα,  πελο ιτεm �εσχολαριδαδε πβλιχα�, 

χασο νο χοmπροϖε τερ χυρσαδο α 1♠, α 2♠ ε α 3♠ σριε δο ενσινο mδιο, εm ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ 

εξιστεντεσ νο τερριτ⌠ριο ναχιοναλ βρασιλειρο, σερ〈 ιmπεδιδο δε ρεαλιζαρ α συα mατρχυλα, 

χονφορmε χονστα νο Αρτιγο 6≡ δο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 49.602/05 �χονσταταδα, α θυαλθυερ 

τεmπο, α φαλσιδαδε δασ ινφορmα⌡εσ χονσταντεσ δοσ δοχυmεντοσ, συϕειταρ−σε−〈 ο ινφρατορ 

◊σ πεναλιδαδεσ πρεϖιστασ να λεγισλαο χιϖιλ ε πεναλ ε τερ〈 χανχελαδα συα mατρχυλα ϕυντο 

◊ ρεσπεχτιϖα ινστιτυιο�, νο ηαϖενδο ποσσιβιλιδαδε δε ρεχλασσιφιχαο.

 Οσ Dιρετορεσ δε Φαχυλδαδεσ δε Τεχνολογια δο Χεντρο Εσταδυαλ δε Εδυχαο Τεχνολ⌠γιχα 

Παυλα Σουζα, θυε χονταρεm χοm ϖαγασ νο πρεενχηιδασ εm υm δετερmιναδο περοδο, ε 

εσγοταδασ τοδασ ασ χηαmαδασ δε χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα ταλ, εm 1♠ ε 2♠ οπ⌡εσ, ποδερο 

χονϖοχαρ παρα mατρχυλα χανδιδατοσ απροϖαδοσ εm θυαλθυερ περοδο ε χυρσο οβεδεχενδο ◊ 

σεγυιντε πριοριδαδε:

 χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο mεσmο χυρσο εm ουτρο περοδο δαθυελα Υνιδαδε;

 χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο mεσmο περοδο ε ουτρο χυρσο δαθυελα Υνιδαδε;

 χανδιδατοσ απροϖαδοσ εm ουτροσ χυρσοσ ου περοδοσ δαθυελα Υνιδαδε;

 χανδιδατοσ απροϖαδοσ εm ουτρασ Φατεχσ, εm ορδεm χρεσχεντε δε διστνχια εντρε ασ 

Υνιδαδεσ, ατ ο πρεενχηιmεντο τοταλ δασ ϖαγασ οφερεχιδασ.

 Παρα χυρσοσ διφερεντεσ, σερο ινιχιαλmεντε χονσιδεραδοσ αθυελεσ χυϕο 

χονϕυντο δε θυεστ⌡εσ τιϖερ ο mεσmο πεσο;

 Εm θυαλθυερ χασο, α χηαmαδα σερ〈 φειτα ρεσπειτανδο−σε ο δεσεmπενηο 

οβτιδο νο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ δο 1≡ Σεmεστρε δε 2020.

 Οσ χανδιδατοσ ινγρεσσαντεσ εm χυρσοσ χοm λνγυα ινγλεσα ε/ου εσπανηολα νο χυρρχυλο 

ποδερο σερ συβmετιδοσ α υm εξαmε δε προφιχινχια εm δατα δισποστα νο Χαλενδ〈ριο 

αχαδmιχο δα Υνιδαδε δε ενσινο, οβεδεχενδο αο δισποστο νο Ρεγυλαmεντο δε Γραδυαο 

δασ Φατεχσ. Ο εξαmε, χοm δυραο δε νο m〈ξιmο 60 mινυτοσ, τεm ο οβϕετιϖο δε χλασσιφιχαρ 

ο αλυνο νο σεmεστρε αδεθυαδο αο σευ νϖελ δε χονηεχιmεντο δα λνγυα ου αινδα δισπενσ〈−λο.

 Παρα α εφετιϖαο δα mατρχυλα ο χανδιδατο εστρανγειρο πρεχισαρ〈 πορταρ ϖιστο δε εστυδαντε 

ου ουτρο ϖιστο θυε περmιτα ο εστυδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο να Πολχια Φεδεραλ, δε αχορδο 

χοm ο αρτιγο 48 δο Εστατυτο δο Εστρανγειρο (Λει ν≡ 6.815, δε 19/08/1980, χοm ασ αλτερα⌡εσ 

δα Λει ν≡ 6.964, δε 09/12/1981: �(...) α mατρχυλα εm εσταβελεχιmεντο δε ενσινο δε θυαλθυερ 

γραυ, σ⌠ σε εφετιϖαρ〈 σε ο mεσmο εστιϖερ δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο (...)�.

 Ο χανδιδατο απροϖαδο νο Χυρσο Συπεριορ δε Τεχνολογια εm Ραδιολογια δεϖερ〈 χοmπροϖαρ τερ 

18 (δεζοιτο) ανοσ ου mαισ παρα α εφετιϖαο δα mατρχυλα.

 Οσ ρεσυλταδοσ δο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ σερο ϖ〈λιδοσ απενασ παρα ο σεmεστρε λετιϖο 

α θυε σε ρεφερεm, σενδο νεχεσσ〈ρια α γυαρδα δα δοχυmενταο δοσ χανδιδατοσ πελο πραζο 

δε 120 (χεντο ε ϖιντε) διασ, α χονταρ δα δατα δο Εξαmε.
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ΜΟDΕΛΟ DΕ DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο ΕΣΧΟΛΑΡ

ΧΕΝΤΡΟ ΠΑΥΛΑ ΣΟΥΖΑ 

Ο Χεντρο Παυλα Σουζα  υmα ινστιτυιο ϖινχυλαδα ◊ Σεχρετ〈ρια δε Dεσενϖολϖιmεντο Εχονmιχο, 

Χινχια, Τεχνολογια ε Ινοϖαο, 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. 

Dεσδε συα χριαο, ο Χεντρο Παυλα Σουζα εϖολυιυ mυιτο. Εm σευ ινχιο, φυνχιοναϖαm απενασ 

δυασ 〈ρεασ δε χυρσοσ δε γραδυαο τεχνολ⌠γιχα: Χονστρυο Χιϖιλ ε Μεχνιχα.

ΘΥΕΜ ΦΟΙ ΠΑΥΛΑ ΣΟΥΖΑ?

Ο προφεσσορ Αντνιο Φρανχισχο δε Παυλα Σουζα φοι ο φυνδαδορ δα Εσχολα Πολιτχνιχα 

δε Σο Παυλο � Πολι � ηοϕε ιντεγραδα ◊ Υνιϖερσιδαδε δε Σο Παυλο. Ενγενηειρο, πολτιχο ε προφεσσορ, 

Παυλα Σουζα νασχευ εm Ιτυ, εm 1843. Dε υmα φαmλια δε εσταδιστασ, φοι υm λιβεραλ, τενδο λυταδο πελα 

Ρεπβλιχα ε Αβολιο δα Εσχραϖατυρα. Εm 1892 ελεγευ−σε δεπυταδο εσταδυαλ, φιχανδο πουχοσ mεσεσ 

νο χαργο, ποισ ο Μαρεχηαλ Φλοριανο Πειξοτο χονϖοχου−ο αο Μινιστριο δο Εξτεριορ. 

 DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο ΕΣΧΟΛΑΡ  (εm παπελ τιmβραδο δα εσχολα)

     Dεχλαραmοσ, παρα οσ δεϖιδοσ φινσ, θυε (νοmε δο αλυνο), πορταδορ(α) δο 

ΡΓ ν≡ __________________,   χυρσου ο ενσινο mδιο εm ινστιτυιο πβλιχα, 

ρεσπεχτιϖαmεντε α(σ) σεγυιντε(σ) σριε(σ):

•  1♠ σριε � (νοmε δα εσχολα) � (mυνιχπιο) � (εσταδο)

• 2♠ σριε � (νοmε δα εσχολα) � (mυνιχπιο) � (εσταδο)

• 3♠ σριε � (νοmε δα εσχολα) � (mυνιχπιο) � (εσταδο)

________________________________             _____________________________________________________
                   λοχαλ ε δατα                                                 ασσινατυρα ε χαριmβο δο ρεσπονσ〈ϖελ να εσχολα
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Φορmαδο εm Ενγενηαρια εm Χαρλσρυηε, να Αλεmανηα, ε εm Ζυριθυε, να Συα, φοι εm τοδα α συα ϖιδα 

πβλιχα υm εmπρεενδεδορ ε φορτε οποσιχιονιστα δα χεντραλιζαο δο ποδερ πολτιχο−αδmινιστρατιϖο 

δα Μοναρθυια. Εδυχαδορ εστεϖε λιγαδο ◊ Πολι πορ 25 ανοσ. Σευ δεσεϕο ερα ιντροδυζιρ νο Βρασιλ υm 

ενσινο τχνιχο ϖολταδο παρα α φορmαο δε προφισσιοναισ πρεοχυπαδοσ χοm ο τραβαληο ε νο απενασ 

χοm δισχυσσ⌡εσ αχαδmιχασ. Σευ διναmισmο εm χριαρ οβρασ  υm εξεmπλο δεσσα πρεοχυπαο. Χριου 

υm χονχειτο νοϖο δε ενσινο, χονϖιδου εσπεχιαλιστασ ευροπευσ ε αmεριχανοσ παρα λεχιοναρ να Πολι, 

◊ φρεντε δα θυαλ εστεϖε χοmο πριmειρο διρετορ, δε 24 δε νοϖεmβρο δε 1894 α αβριλ δε 1917, θυανδο 

φαλεχευ, εm Σο Παυλο.

ΦΑΧΥΛDΑDΕΣ DΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ � ΦΑΤΕΧΣ

Ασ Φαχυλδαδεσ δε Τεχνολογια � Φατεχσ � mαντιδασ πελο Χεντρο Παυλα Σουζα � σο ινστιτυι⌡εσ 

πβλιχασ δε ενσινο συπεριορ θυε οφερεχεm χυρσοσ δε γραδυαο εm τεχνολογια γρατυιτοσ (πρεσενχιαισ 

ε α διστνχια), δεϖιδαmεντε ρεχονηεχιδοσ, εστρυτυραδοσ ε δεσενϖολϖιδοσ παρα ατενδερ αοσ σεγmεντοσ 

ατυαισ ε αοσ εmεργεντεσ δα ατιϖιδαδε ινδυστριαλ ε δο σετορ δε σερϖιοσ, τενδο εm ϖιστα α χονσταντε 

εϖολυο τεχνολ⌠γιχα.

Ο ενσινο συπεριορ  χοmπροmισσαδο χοm ο σιστεmα προδυτιϖο. Χοm χυρρχυλοσ φλεξϖεισ, χοmποστοσ 

πορ δισχιπλινασ β〈σιχασ ε ηυmανστιχασ, δε αποιο τεχνολ⌠γιχο ε δε φορmαο εσπεχφιχα να 〈ρεα δε 

ατυαο δο τεχν⌠λογο.

Εστρυτυραλmεντε, ο ενσινο σε αποια εm προϕετοσ ρεαισ, εστυδοσ δε χασοσ ε εm λαβορατ⌠ριοσ 

εσπεχφιχοσ απαρεληαδοσ παρα ρεπροδυζιρ ασ χονδι⌡εσ δο αmβιεντε προφισσιοναλ, περmιτινδο αο 

φυτυρο τεχν⌠λογο παρτιχιπαρ, δε φορmα ινοϖαδορα, δοσ ϖ〈ριοσ τραβαληοσ δε συα 〈ρεα. Εσσε χονχειτο 

δε ενσινο εξιγε υm χορπο δοχεντε φορmαδο πορ εσπεχιαλιστασ, βεm χοmο πορ προφεσσορεσ θυε σε 

δεδιχαm ιντεγραλmεντε αο δεσενϖολϖιmεντο δο ενσινο ε δα πεσθυισα τεχνολ⌠γιχα.

ΤΕΧΝΛΟΓΟ � ΥΜ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ 
ΕΜΕΡΓΕΝΤΕ ΝΟ ΑΜΒΙΕΝΤΕ ΧΟΜΠΕΤΙΤΙςΟ

Νο αmβιεντε δασ εmπρεσασ, τm οχορριδο προφυνδασ αλτερα⌡εσ νασ φορmασ δε ατυαο, ο θυε 

ϖεm εξιγινδο ηαρmνιχα χονϕυγαο δοσ παρmετροσ: ινοϖαο τεχνολ⌠γιχα, εστρυτυρα ε πεσσοασ 

χοm α πρ⌠πρια mατριζ οργανιζαχιοναλ. Α χοmπετιτιϖιδαδε δε υmα εmπρεσα ρεσυλτα δα ηαβιλιδαδε δε 

σευσ διριγεντεσ εm αδmινιστραρ, δε φορmα ιντεγραδα, εσσεσ παρmετροσ εm διρεο ◊σ χρεσχεντεσ ε 

ριγοροσασ εξιγνχιασ δο mερχαδο.

Νεσσε χοντεξτο χοντεmπορνεο δε ατυαο, χονσολιδα−σε ο παπελ δο τεχν⌠λογο χοmο υm ιmπορταντε 

προφισσιοναλ, χαπαζ δε δεσενϖολϖερ α χοmπετιτιϖιδαδε, πελα mεληορια δα προδυτιϖιδαδε ε δα θυαλιδαδε.

Α ατυαο δο τεχν⌠λογο ποδε σε εστενδερ δεσδε α χριαο, ο δοmνιο ε α αβσορο ατ α διφυσο δοσ 

χονηεχιmεντοσ, ατινγινδο πλεναmεντε ασ νεχεσσιδαδεσ εσταβελεχιδασ. Τρατα−σε δε υm προφισσιοναλ 
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χαπαζ δε οφερεχερ σολυ⌡εσ χριατιϖασ ε δε παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ ηαβιλιταδασ παρα ο πλανεϕαmεντο 

ε παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δε σολυ⌡εσ. Α ιντερδισχιπλιναριδαδε εm συα φορmαο ε α πολιϖαλνχια 

εm συα ατυαο φαχιλιταm συα ινσερο εm εθυιπεσ προδυτιϖασ δε τραβαληο. Ο τεχν⌠λογο  ο 

αγεντε χαπαζ δε χολοχαρ α χινχια ε α τεχνολογια α σερϖιο δα σοχιεδαδε, νο ατενδιmεντο δε συασ 

νεχεσσιδαδεσ. Νασ χιρχυνστνχιασ ατυαισ ε προϕεταδασ, ο τεχν⌠λογο  ϖιστο χοmο ο προφισσιοναλ θυε 

βυσχα σιστεmατιχαmεντε αmπλιαρ σευσ χονηεχιmεντοσ (κνοω ωηψ ε κνοω ηοω), συασ ηαβιλιδαδεσ 

(σκιλλ) ε συασ απτιδ⌡εσ (φεελινγ), νο σ⌠ νο mβιτο τεχνολ⌠γιχο, χοmο νο ηυmανστιχο (χοmυνιχα⌡εσ 

ε ρελα⌡εσ ηυmανασ), α φιm δε χοντριβυιρ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο ηολστιχο δα σοχιεδαδε εm ηαρmονια 

χοm ο αmβιεντε. Παρα ταντο, χινχια ε τεχνολογια χονστιτυεm εmβασαmεντοσ θυε εσσε προφισσιοναλ 

υτιλιζα παρα α χονχεπο ε δεσενϖολϖιmεντο δε προδυτοσ, προχεσσοσ ε mατεριαισ, οβϕετιϖανδο α υmα 

απλιχαο εχονmιχα ε χοmπροmετιδα χοm ο βεm−εσταρ σοχιαλ ε δο αmβιεντε.

Παρα θυε συα φορmαο σεϕα πλεναmεντε ατινγιδα, τορνα−σε νεχεσσ〈ριο δεσενϖολϖερ νο φυτυρο 

τεχν⌠λογο ινδισπενσ〈ϖεισ ατριβυτοσ, ταισ χοmο:

 χαπαχιδαδε δε ρεχονηεχερ προβλεmασ ε δε σολυχιον〈−λοσ;

 αδεθυαδα βασε χιεντφιχα βαλανχεαδα χοm ηαβιλιδαδεσ εσπεχφιχασ;

 χονηεχιmεντο αδεθυαδο δασ χινχιασ β〈σιχασ ε φυνδαmενταισ;

 χαπαχιδαδε δε χοmυνιχαρ συασ ιδειασ ε δε δεφενδερ σευσ προϕετοσ;

 mενταλιδαδε ρεχεπτιϖα ε ατιτυδε ποσιτιϖα εm φαχε δοσ αϖανοσ τεχνολ⌠γιχοσ;

 αυτοδιδατισmο;

 σ⌠λιδα χυλτυρα, βυσχα δε νοϖοσ χονηεχιmεντοσ ε ατυαλιζαο περmανεντε;

 δοmνιο δε λινγυαγενσ χοmπυταχιοναισ;

 δοmνιο δε λνγυα εστρανγειρα;

 χαπαχιδαδε παρα τραβαληοσ ινδιϖιδυαισ ε εm γρυπο;

 λιδερανα ε εmπρεενδεδορισmο;

 ρεσπονσαβιλιδαδε ε χοmπροmετιmεντο προφισσιοναλ χοm ρεσυλταδοσ.

ΧΥΡΣΟΣ DΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ Ε ΠΕΡΦΙΣ 
ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ � (1≡ ΣΕΜΕΣΤΡΕ DΕ 2020)

Παρα αυξιλιαρ να εσχοληα δε υm χυρσο δε τεχνολογια, ο χανδιδατο ϖαι ενχοντραρ, α σεγυιρ, οσ περφισ 

προφισσιοναισ χορρεσπονδεντεσ αοσ χυρσοσ οφερεχιδοσ, ο θυε ο αλυνο εστυδα εm χαδα χυρσο, 

ονδε τραβαληαρ, ονδε εστυδαρ ε ο ειξο τεχνολ⌠γιχο α θυε περτενχεm.

Εm χαδα περφιλ, εστο δεσχριτασ ασ πρινχιπαισ απτιδ⌡εσ, φυν⌡εσ ε/ου ηαβιλιδαδεσ νεχεσσ〈ριασ 

παρα ο δεσεmπενηο δα προφισσο.

Παρα ϖεριφιχαρ οσ χυρσοσ οφερεχιδοσ ε οσ περφισ προφισσιοναισ χονσυλτε ο ενδερεο 

ηττπ://ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ/υνιδαδεσ−χυρσοσ/




