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ΕΣΤΑDΟ DΕ ΣΑΝΤΑ ΧΑΤΑΡΙΝΑ 
ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΒΑΛΝΕℑΡΙΟ ΧΑΜΒΟΡΙ∨ 
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

Ε D Ι Τ Α Λ  0 0 1 /  2 0 1 9  

Α Β Ρ Ε  Α Σ  Ι Ν Σ Χ Ρ Ι ∩ ∏ Ε Σ  D Ο  Π Ρ Ο Χ Ε Σ Σ Ο  
Σ Ε Λ Ε Τ Ι ς Ο  Π Α Ρ Α  Φ Ο Ρ Μ Α ∩ ℘ Ο  D Ε  Χ Α D Α Σ Τ Ρ Ο  
Ρ Ε Σ Ε Ρ ς Α  Π Α Ρ Α  Χ Ο Ν Τ Ρ Α Τ Α ∩ ℘ Ο  Ε Μ  
Χ Α Ρ ℑ Τ Ε Ρ  Τ Ε Μ Π Ο Ρ ℑ Ρ Ι Ο  Π Α Ρ Α  Ο  Α Ν Ο  
Λ Ε Τ Ι ς Ο  D Ε  2 0 2 0  

Ο ΠΡΕΦΕΙΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΛΝΕℑΡΙΟ ΧΑΜΒΟΡΙ∨, νο υσο δε συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ, τορνα 
πβλιχα α ρεαλιζαο δε Προχεσσο Σελετιϖο παρα φορmαο δε Χαδαστρο Ρεσερϖα, οβϕετιϖανδο α 
χοντραταο εm χαρ〈τερ τεmπορ〈ριο δε Προφεσσορεσ Συβστιτυτοσ, Ινστρυτορεσ δε Οφιχινασ ε δεmαισ 
χαργοσ παρα ο ανο λετιϖο δε 2020, θυε σερ〈 ρεγιδο πελα Λει χοmπλεmενταρ ν≡ 1913/1999 ε συα 
αλτεραο, Λει Ν≡ 4231 δε 30 δε ϕανειρο δε 2019 ε πελασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νο πρεσεντε 
Εδιταλ. 

1 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

1.1 Ο Προχεσσο σελετιϖο σερ〈 ρεαλιζαδο σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε δα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ 
Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), λοχαλιζαδα νο Χαmπυσ Υνιϖερσιτ〈ριο Ρειτορ ϑοο Dαϖιδ Φερρειρα Λιmα, 
δα Υνιϖερσιδαδε Φεδεραλ δε Σαντα Χαταρινα (ΥΦΣΧ) に Τρινδαδε に Φλοριαν⌠πολισ (ΣΧ) 

 Τελεφονεσ: (48) 3953 1000 
 Ενδερεο ελετρνιχο: ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ  
 Ε−mαιλ: βαλνεαριοχαmβορι≅φεπεσε.οργ.βρ.  

1.2 Ασ ινσχρι⌡εσ ποδερο σερ εφετυαδασ δασ 12 ηορασ δο δια 16 δε σετεmβρο δε  2019 ◊σ 16 ηορασ δο 
δια 16 δε ουτυβρο δε 2019. 

1.3 Ο Εδιταλ δο Προχεσσο σελετιϖο, οσ δεmαισ χοmυνιχαδοσ ε αϖισοσ αοσ χανδιδατοσ, βεm χοmο α 
ρελαο δε ινσχριτοσ, οσ γαβαριτοσ ε προϖασ, οσ ϕυλγαmεντοσ ρεαλιζαδοσ ε τοδοσ οσ δεmαισ ατοσ, 
σερο πυβλιχαδοσ νο στιο δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ: 
ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ/ ε νο σιτε δα Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ: 
ηττπ://ωωω.βχ.σχ.γοϖ.βρ/. 

1.4 Α ΦΕΠΕΣΕ ινφορmαρ〈 πορ ε−mαιλ ο δεφεριmεντο δα ινσχριο, ο λοχαλ δε προϖα ε ουτρασ ινφορmα⌡εσ. 
Νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈, νο ενταντο, πορ θυαλθυερ φαληα να εντρεγα δε mενσαγενσ ελετρνιχασ, 
χαυσαδα πορ ενδερεο ελετρνιχο ινχορρετο ου πορ προβλεmασ νο προϖεδορ δε αχεσσο δο 
χανδιδατο ου θυαλθυερ ουτρο προβλεmα δε ορδεm τχνιχα. Α χοmυνιχαο πορ mειο ελετρνιχο  
mεραmεντε ινφορmατιϖα, δεϖενδο ο χανδιδατο σεmπρε χονσυλταρ ο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να 
Ιντερνετ: ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ, παρα ϖεριφιχαρ ασ ινφορmα⌡εσ οφιχιαισ δο 
χερταmε.  

1.5 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο ε α αχειταο ιρρεστριτα δασ ινστρυ⌡εσ ε δασ 
χονδι⌡εσ δο Προχεσσο σελετιϖο, ταισ χοmο σε αχηαm εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, βεm χοmο εm 
εϖεντυαισ αδιταmεντοσ, χοmυνιχα⌡εσ ε χονϖοχα⌡εσ ρελατιϖασ αο χερταmε, θυε πασσαρο α φαζερ 
παρτε δο ινστρυmεντο χονϖοχατ⌠ριο χοmο σε νελε εστιϖεσσεm τρανσχριτοσ ε αχερχα δοσ θυαισ νο 
ποδερ〈 ο χανδιδατο αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 
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1.6 Ο χανδιδατο, αο σε ινσχρεϖερ, δεχλαρα χονχορδαρ θυε σευσ δαδοσ δε ιδεντιφιχαο, οσ ρεσυλταδοσ 
δασ προϖασ ε α χλασσιφιχαο σεϕαm πυβλιχαδοσ νο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ 
ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ., ε πελοσ mειοσ ε mδιασ θυε δετερmιναρ α λει. 

1.7 Ο Προχεσσο σελετιϖο  ϖ〈λιδο υνιχαmεντε παρα ο ανο λετιϖο δε 2020. 

1.8 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε χλασσιφιχαδοσ νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο σερο χοντραταδοσ, να 
mεδιδα δασ νεχεσσιδαδεσ ε χονϖενινχια δα Αδmινιστραο Μυνιχιπαλ, πελο περοδο m〈ξιmο δε 6 
(σεισ) mεσεσ.  Περσιστινδο α νεχεσσιδαδε τεmπορ〈ρια δε εξχεπχιοναλ ιντερεσσε πβλιχο, ε α χριτριο 
δα Αδmινιστραο Μυνιχιπαλ, ο χοντρατο ποδερ〈 σερ προρρογαδο δεστε θυε νο υλτραπασσε α δατα 
δε 12 (δοζε) mεσεσ. 

1.8.1 ⊃ προιβιδα α χοντραταο δε σερϖιδορεσ δα Αδmινιστραο διρετα ου ινδιρετα δα Υνιο, δοσ Εσταδοσ, 
δο Dιστριτο Φεδεραλ ε δοσ Μυνιχπιοσ, βεm χοmο δε εmπρεγαδοσ ου σερϖιδορεσ δε συασ 
συβσιδι〈ριασ ε χοντρολαδασ. 

1.9 Οσ ηορ〈ριοσ χονσταντεσ δο πρεσεντε Εδιταλ σο οσ δε Βρασλια, DΦ. 

1.10 Ο χοντεδο προγραm〈τιχο δασ προϖασ  ο χονσταντε δο Ανεξο 1 δεστε Εδιταλ.  

1.11 Ο Χρονογραmα δε Ατιϖιδαδεσ δο Προχεσσο σελετιϖο χονστα νο Ανεξο 5 δο πρεσεντε Εδιταλ, ποδενδο 
σερ αλτεραδο πορ νεχεσσιδαδε δε ορδεm τχνιχα ε/ου οπεραχιοναλ. Α αλτεραο ποδερ〈 σερ φειτα 
σεm πρϖιο αϖισο, βαστανδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ λεγαισ, α χοmυνιχαο δε αλτεραο φειτα νο 
ενδερεο ελετρνιχο δο Προχεσσο σελετιϖο: ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ. 

2 ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ Ε ΕΝΤΡΕΓΑ DΕ DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ  

2.1 Α χ⌠πια δο πρεσεντε Εδιταλ, βεm χοmο εθυιπαmεντοσ ε πεσσοαλ παρα οριενταρ ασ ινσχρι⌡εσ ε 
ρεχεπο δε δοχυmεντοσ, εσταρο αο δισπορ δοσ χανδιδατοσ νοσ Ποστοσ δε Ατενδιmεντο εm 
Βαλνε〈ριο Χαmβορι ε Φλοριαν⌠πολισ: 

Ποστο δε Ατενδιmεντο 1 − ΦΕΠΕΣΕ 

ΦΕΠΕΣΕ − Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισα Σοχιοεχονmιχοσ 

Χαmπυσ Ρειτορ ϑοο Dαϖιδ Φερρειρα Λιmα.  
Υνιϖερσιδαδε Φεδεραλ δε Σαντα Χαταρινα (ΥΦΣΧ). 
TヴｷﾐS;SW ひ Fﾉﾗヴｷ;ﾐﾙヮﾗﾉｷゲが “Cく 

Ηορ〈ριο δε ατενδιmεντο: διασ τεισ, δασ 8η ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η. 

Νο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ ο ατενδιmεντο σερ〈 ενχερραδο ◊σ 15 ηορασ.  

Ποστο δε Ατενδιmεντο 2 − ΒΑΛΝΕℑΡΙΟ ΧΑΜΒΟΡΙ∨ 

ΧΕΝΤΡΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ (Αντιγο ΧΡΙΠ) 

Ρυα: Εσταδοσ Υνιδοσ, ν≡156, Βαιρρο δασ Να⌡εσ. 
Βαλνε〈ριο Χαmβορι, ΣΧ. −  

Ηορ〈ριο δε ατενδιmεντο: Νοσ διασ τεισ, δασ 13η ◊σ 18η. 

Νο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ ο ατενδιmεντο σερ〈 ενχερραδο ◊σ 15 ηορασ.  

2.2 Ο ατενδιmεντο πρεσενχιαλ ϖισα α οριενταο δο χανδιδατο, mασ  ελε ο ρεσπονσ〈ϖελ πελασ 
ινφορmα⌡εσ ε ατοσ ρελατιϖοσ ◊ συα ινσχριο. ⊃ λιmιταδο ◊ δισπονιβιλιδαδε δε πεσσοαλ ε 
εθυιπαmεντοσ. Εm δετερmιναδοσ ηορ〈ριοσ ε διασ ποδερ〈 οχορρερ α φορmαο δε φιλασ. Νοσ λοχαισ 
δε ατενδιmεντο νο σερ〈 ποσσϖελ εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο.  
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2.3 Θυανδο δα ινσχριο, ο χανδιδατο φαρ〈 ο χαδαστρο δε υmα σενηα παρα αχεσσο ◊ ℑΡΕΑ DΕ ΑΧΕΣΣΟ 
ΡΕΣΤΡΙΤΟ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ. 

2.3.1 Α ρεφεριδα σενηα  πεσσοαλ ε ιντρανσφερϖελ ε περmιτιρ〈 ο αχεσσο α ινφορmα⌡εσ σοβρε ο σευ 
δεσεmπενηο, ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ, βεm χοmο α αλτεραο δε δαδοσ χαδαστραισ 
περmιτιδοσ. 

2.4 Οσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ πελο πρεσεντε Εδιταλ ποδερο σερ εντρεγυεσ, σαλϖο εξπρεσσα ϖεδαο δο 
Εδιταλ, πορ υm δοσ σεγυιντεσ mειοσ: 

1. Πρεσενχιαλmεντε− Πελο χανδιδατο ου Προχυραδορ δεϖιδαmεντε χονστιτυδο εm υm δοσ 
Ποστοσ δε Ατενδιmεντο, ρεσπειταδοσ οσ ηορ〈ριοσ δοσ Ποστοσ δε Ατενδιmεντο. 

2. Πελα ιντερνετ, ατραϖσ δε υπλοαδ (χαρρεγαmεντο) νο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ 
ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ.  

3. ςια ποσταλ. 

2.4.1 Εντρεγα πεσσοαλ ου πορ Προχυραδορ.  

2.4.1.1 Οσ δοχυmεντοσ ποδερο σερ εντρεγυεσ πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ νοσ Ποστοσ δε 
Ατενδιmεντο. Νο χασο δε εντρεγα πορ Προχυραδορ εστε δεϖε πορταρ δοχυmεντο οριγιναλ ϖ〈λιδο δε 
ιδεντιφιχαο ε ινστρυmεντο δε προχυραο πβλιχα ου παρτιχυλαρ χοm φινσ εσπεχφιχοσ παρα 
εντρεγα δοσ δοχυmεντοσ ρελαχιοναδοσ αο Προχεσσο σελετιϖο. 

2.4.2 Ενϖιο πελα Ιντερνετ (Υπλοαδ).  

2.4.2.1 Παρα ο ενϖιο δε δοχυmεντοσ πελα Ιντερνετ (ΥΠΛΟΑD), ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

1. Dιγιταλιζαρ (εσχανεαρ) οσ δοχυmεντοσ θυε δεσεϕα ενϖιαρ ε σαλϖαρ ο αρθυιϖο εm σευ 
χοmπυταδορ, πεν δριϖε ου χαρτο δε mεm⌠ρια;  

4. Αχεσσαρ ο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ/; 

5. Να ℑΡΕΑ DΕ ΑΧΕΣΣΟ ΡΕΣΤΡΙΤΟ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟが ;IWゲゲ;ヴ ; ;H; さC;S;ゲデヴﾗざく  
6. Προχυραρ, αο λαδο δο χαmπο δο ασσυντο α θυε σε τρατα ο δοχυmεντο, ο λινκ 

さEゲIﾗﾉｴWヴ ;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲざき 
7. Aヮﾙゲ ; ゲWﾉWN?ﾗ Sﾗゲ ;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲが IﾉｷI;ヴ Wﾏ さAデ┌;ﾉｷ┣;ヴ ﾗゲ S;Sﾗゲざく 

2.4.3 Ενϖιο πελο χορρειο  

2.4.3.1 Α ρεmεσσα δε δοχυmεντοσ ϖια ποσταλ (πελο χορρειο) δεϖε σερ φειτα υνιχαmεντε παρα ο σεγυιντε 
ενδερεο: 

Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισα Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ) 
Προχεσσο σελετιϖο: Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι − ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

Χαmπυσ Ρειτορ ϑοο Dαϖιδ Φερρειρα Λιmα 
Υνιϖερσιδαδε Φεδεραλ δε Σαντα Χαταρινα (ΥΦΣΧ) 
C;ｷ┝; Pﾗゲデ;ﾉぎ ヵヰヶΑ ひ ΒΒヰヴヰ−ΓΑヰ ひ TヴｷﾐS;SW ひ Fﾉﾗヴｷ;ﾐﾙヮﾗﾉｷゲが “Cく 

2.4.3.2 Ρεχοmενδα−σε θυε α δοχυmενταο σεϕα ενϖιαδα πρεφερενχιαλmεντε πορ ΣΕDΕΞ ου χαρτα 
ρεγιστραδα χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), χοm α δεϖιδα αντεχεδνχια παρα θυε σεϕαm ρεχεβιδοσ 
πελα ΦΕΠΕΣΕ νο πραζο εσταβελεχιδο πελο Εδιταλ. 

2.4.3.3 Οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ πελο χορρειο σ⌠ σερο αναλισαδοσ σε φορεm εντρεγυεσ ◊ ΦΕΠΕΣΕ να δατα ε 
ηορ〈ριο εσταβελεχιδοσ πελο Εδιταλ παρα α εντρεγα πρεσενχιαλ δα χοmπροϖαο ου ρεθυεριmεντο, 
ινδεπενδεντεmεντε δα δατα ε ηορ〈ριο δε ποσταγεm. ςαλεm παρα φινσ δε διρειτο, χοmο 
χοmπροϖαο, ο χαριmβο ου ρεγιστρο ποσταλ δα εντρεγα πελοσ χορρειοσ δα χορρεσπονδνχια ◊ 
ΦΕΠΕΣΕ. 

2.4.4 Νο σο αδmιτιδασ, απ⌠σ ο τρmινο δο πραζο παρα α συα απρεσενταο, α χοmπλεmενταο, α 
ινχλυσο ου α συβστιτυιο δοσ δοχυmεντοσ εντρεγυεσ. 
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3 ΕΞΙΓ⊇ΝΧΙΑΣ ΠΑΡΑ Α ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

3.1 Σο ρεθυισιτοσ β〈σιχοσ παρα ινσχριο νο Προχεσσο Σελετιϖο: 

1. Ναχιοναλιδαδε βρασιλειρα; 
2. Νϖελ δε εσχολαριδαδε ε ηαβιλιταο λεγαλ παρα ο εξερχχιο δα προφισσο ρεγυλαmενταδα ε 

εξιγιδα παρα ο εξερχχιο δο Φυνο Τεmπορ〈ρια. 

3.2 Ασ εξιγνχιασ παρα α ινσχριο ε οσ ρεθυισιτοσ παρα ο προϖιmεντο δα ϖαγα, σ⌠ σερο χοmπροϖαδοσ 
θυανδο δα χονϖοχαο παρα χοντραταο. 

4 ΦΥΝ∩∏ΕΣ ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑΣ, ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ, ΧΑΡΓΑ ΗΟΡℑΡΙΑ,  
ςΑΓΑΣ, ΡΕΜΥΝΕΡΑ∩℘Ο Ε ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ. 

4.1 Ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο δεστινα−σε α φορmαο δε χαδαστρο ρεσερϖα δε χλασσιφιχαδοσ παρα 
αδmισσο εm χαρ〈τερ τεmπορ〈ριο νασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ αβαιξο ρελαχιοναδασ, νο πραζο δε 
ϖαλιδαδε δο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο. 

4.1.1 Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο συπεριορ に  

ΦΥΝ∩℘Ο 
ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΦΟΡΜΑ∩℘Ο ΕΞΙΓΙDΑ 
ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 
(Ρ∃) 

ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΣΤΑ  
ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο −
ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑDΟΡ 
ΕΣΧΟΛΑΡ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Πεδαγογια χοm ηαβιλιταο εm Αδmινιστραο Εσχολαρ, ου 
Dιπλοmα δε Γραδυαο εm Πεδαγογια χοm Π⌠σ−Γραδυαο 
εm Αδmινιστραο Εσχολαρ /Γεστο Εσχολαρ, ου Λιχενχιατυρα 
εm χυρσο δα 〈ρεα δε Εδυχαο χοm χυρσο δε Π⌠σ−
Γραδυαο εm Αδmινιστραο Εσχολαρ /Γεστο Εσχολαρ. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΣΤΑ  
ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο −
ΟΡΙΕΝΤΑDΟΡ 
ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΛ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Πεδαγογια χοm ηαβιλιταο εm Οριενταο Εδυχαχιοναλ, ου 
Dιπλοmα δε Γραδυαο εm Πεδαγογια χοm Π⌠σ−Γραδυαο 
εm Οριενταο Εδυχαχιοναλ /Γεστο Εσχολαρ, ου 
Λιχενχιατυρα εm χυρσο δα 〈ρεα δε Εδυχαο χοm χυρσο δε 
Π⌠σ−Γραδυαο εm Οριενταο Εδυχαχιοναλ /Γεστο 
Εσχολαρ. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΣΤΑ  
ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο −
ΣΥΠΕΡςΙΣΟΡ ΕΣΧΟΛΑΡ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Πεδαγογια χοm ηαβιλιταο εm Συπερϖισο Εσχολαρ, ου 
Dιπλοmα δε Γραδυαο εm Πεδαγογια χοm Π⌠σ−Γραδυαο 
εm Συπερϖισο Εσχολαρ /Γεστο Εσχολαρ, ου Λιχενχιατυρα εm 
χυρσο δα 〈ρεα δε Εδυχαο χοm χυρσο δε Π⌠σ−Γραδυαο 
εm Συπερϖισο Εσχολαρ /Γεστο Εσχολαρ. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΙΝΤ⊃ΡΠΡΕΤΕ  
DΕ ΛΙΒΡΑΣ 

20 ου 40 
ηορασ 
σεmαναισ 

Dιπλοmα δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm Πεδαγογια ου 
Λιχενχιατυρα ε χυρσο εσπεχφιχο  δε Προφιχινχια νο Ενσινο 
δα ΛΙΒΡΑΣ, χερτιφιχαδο πελα ΦΕΝΕΙΣ (Φεδεραο Ναχιοναλ δε 
Εδυχαο ε Ιντεγραο δο Συρδοσ) ου πορ ⌠ργο Ναχιοναλ 
ρεγυλαρ δα προφισσο. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ 
ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΛ 
ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΟ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε λιχενχιατυρα Πλενα εm Εδυχαο Εσπεχιαλ ου 
Dιπλοmα δε λιχενχιατυρα Πλενα ου Χερτιδο χολαο δε γραυ 
εm Πεδαγογια ου Νορmαλ Συπεριορ χοm ηαβιλιταο εm 
Εδυχαο Εσπεχιαλ ου Dιπλοmα δε λιχενχιατυρα Πλενα ου 
Χερτιδο χολαο δε γραυ εm Εδυχαο Εσπεχιαλ ου Dιπλοmα 
δε λιχενχιατυρα Πλενα ου Χερτιδο χολαο δε γραυ εm 
Πεδαγογια ου Νορmαλ Συπεριορ χοm χυρσο δε Εσπεχιαλιζαο 
εm Εδυχαο Εσπεχιαλ. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ ΑΝΟΣ 
ΙΝΙΧΙΑΙΣ− 1≡ ΑΟ 5≡ 
ΑΝΟ DΕ ΕΝΣΙΝΟ 
ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ− 20 Η 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Πεδαγογια ου Νορmαλ Συπεριορ, χοm ηαβιλιταο εm Ανοσ 
Ινιχιαισ. 

Ρ∃ 1.585,81 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ ΑΝΟΣ 
ΙΝΙΧΙΑΙΣ− 1≡ ΑΟ 5≡ 
ΑΝΟ DΕ ΕΝΣΙΝΟ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Πεδαγογια ου Νορmαλ Συπεριορ, χοm ηαβιλιταο εm Ανοσ 

Ρ∃ 3.171,60 
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Π〈γινα 5 δε 58 

ΦΥΝ∩℘Ο 
ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΦΟΡΜΑ∩℘Ο ΕΞΙΓΙDΑ 
ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 
(Ρ∃) 

ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ− 40 Η Ινιχιαισ. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΑΡΤΕΣ 40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Αρτεσ ου Εδυχαο Αρτστιχα. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Χινχιασ ου Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε 
Λιχενχιατυρα Πλενα εm Βιολογια. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm Εδυχαο Φσιχα 
χοm ρεγιστρο νο ργο Φισχαλιζαδορ δο Εξερχχιο Προφισσιοναλ 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΙΝΦΑΝΤΙΛ 

40 ηορασ 
σεmαναισ  

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Πεδαγογια ου Νορmαλ Συπεριορ χοm ηαβιλιταο εm 
Εδυχαο Ινφαντιλ 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ −  
ΕΝΣΙΝΟ ΡΕΛΙΓΙΟΣΟ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Ενσινο Ρελιγιοσο ου Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε 
Λιχενχιατυρα Πλενα εm Χινχιασ δα Ρελιγιο ου Dιπλοmα δε 
γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm Φιλοσοφια, ου 
Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Τεολογια. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Γεογραφια 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΗΙΣΤΡΙΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Ηιστ⌠ρια 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΛΙΒΡΑΣ 40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Λετρασ ΛΙΒΡΑΣ ου Πεδαγογια χοm χερτιφιχαο δε 
προφιχινχια νο Ενσινο δα Λνγυα Βρασιλειρα δε Σιναισ 
(ΛΙΒΡΑΣ) に ΠΡΟΛΙΒΡΑΣ, ου ουτρα Λιχενχιατυρα χοm 
Προφιχινχια νο Ενσινο δα Λνγυα Βρασιλειρα δε Σιναισ 
(ΛΙΒΡΑΣ), 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΛΑΒΟΡΑΤΡΙΟ DΕ 
ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm Χινχιασ δα Χοmπυταο, ου 
Ενγενηαρια δα Χοmπυταο, ου Αν〈λισε δε Σιστεmασ, ου 
Σιστεmα δε Ινφορmαο ου Τεχνολογια εm Σιστεmασ παρα 
Ιντερνετ, ου διπλοmα δε Λιχενχιατυρα εm Ινφορm〈τιχα. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ −  
Λ⊆ΝΓΥΑ ΕΣΠΑΝΗΟΛΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Λετρασ χοm ηαβιλιταο εm Λνγυα Εσπανηολα 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ −  
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Λνγυα Πορτυγυεσα ου εm Λετρασ χοm ηαβιλιταο εm Λνγυα 
Πορτυγυεσα. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ −  
Λ⊆ΝΓΥΑ ΙΝΓΛΕΣΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Λετρασ χοm ηαβιλιταο εm Λνγυα Ινγλεσα χοm προφιχινχια 
να Λνγυα Ινγλεσα . 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Ματεm〈τιχα 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − Μ∨ΣΙΧΑ 40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Μσιχα 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ に 
ΧΑΠΟΕΙΡΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Εδυχαο Φσιχα χοm ρεγιστρο νο ⌠ργο φισχαλιζαδορ δο 
Εξερχχιο Προφισσιοναλ, χοm χυρσο χοm α δυραο mνιmα δε 
80 ηορασ εm Χαποειρα. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − Μ∨ΣΙΧΑ 
− ΙΝΣΤΡΥΜΕΝΤΟ DΕ 
ΧΟΡDΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Μσιχα, χοm χυρσο εm Ινστρυmεντο δε Χορδασ χοm α 
δυραο mνιmα δε 80 ηορασ. 

Ρ∃ 3.171,60 
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Π〈γινα 6 δε 58 

ΦΥΝ∩℘Ο 
ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΦΟΡΜΑ∩℘Ο ΕΞΙΓΙDΑ 
ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 
(Ρ∃) 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − Μ∨ΣΙΧΑ 
− ΦΑΝΦΑΡΡΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Μσιχα, χοm χυρσο εm Ρεγνχια ου Βανδα Εσχολαρ χοm α 
δυραο mνιmα δε 80 ηορασ. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ − 
DΑΝ∩Α 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Εδυχαο Φσιχα χοm ρεγιστρο νο ⌠ργο φισχαλιζαδορ δο 
Εξερχχιο Προφισσιοναλ, χοm χυρσο χοm α δυραο mνιmα δε 
80 ηορασ εm Dανα ου χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Dανα. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ − 
ΓΙΝℑΣΤΙΧΑ Ρ⊆ΤΜΙΧΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Εδυχαο Φσιχα χοm ρεγιστρο νο ⌠ργο φισχαλιζαδορ δο 
Εξερχχιο Προφισσιοναλ, χοm χυρσο χοm α δυραο mνιmα δε 
80 ηορασ εm Γιν〈στιχα Ρτmιχα. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ − 
ΠΑΤΙΝΑ∩℘Ο 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Εδυχαο Φσιχα χοm ρεγιστρο νο ⌠ργο φισχαλιζαδορ δο 
Εξερχχιο Προφισσιοναλ, χοm χυρσο χοm α δυραο mνιmα δε 
80 ηορασ εm Πατιναο. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ − 
ΣΥΡΦ/ΣΚΑΤΕ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Εδυχαο Φσιχα χοm ρεγιστρο νο ⌠ργο φισχαλιζαδορ δο 
Εξερχχιο Προφισσιοναλ, χοm χυρσο χοm α δυραο mνιmα δε 
80 ηορασ εm Συρφ/ Σκατε. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΑΡΤΕΣ 
Χ⊇ΝΙΧΑΣ − ΤΕΑΤΡΟ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm Αρτεσ χοm χυρσο χοm α 
δυραο mνιmα δε 80 ηορασ εm Αρτεσ Χνιχασ. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − Μ∨ΣΙΧΑ 
− ΤΕΧΛΑDΟ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Μσιχα, χοm χυρσο εm Τεχλαδο χοm α δυραο mνιmα δε 
80 ηορασ. 

Ρ∃ 3.171,60 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − 
ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ − 
ΞΑDΡΕΖ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 
(∗) 

Dιπλοmα δε γραδυαο εm χυρσο δε Λιχενχιατυρα Πλενα εm 
Εδυχαο Φσιχα χοm ρεγιστρο νο ⌠ργο φισχαλιζαδορ δο 
Εξερχχιο Προφισσιοναλ, χοm χυρσο χοm α δυραο mνιmα δε 
80 ηορασ εm Ξαδρεζ. 

Ρ∃ 3.171,60 

(∗) Σερο χοντραταδοσ πριmειραmεντε οσ προφισσιοναισ παρα ασσυmιρ α χαργα ηορ〈ρια δε 40 ηορασ 
σεmαναισ, χονφορmε α νεχεσσιδαδε δα Σεχρεταρια δε Εδυχαο. Ποστεριορmεντε, σερο 
χοντραταδοσ ◊θυελεσ χοm δισπονιβιλιδαδε δε 30 ηορασ σεmαναισ, εm σεγυιδα οσ χοm 
δισπονιβιλιδαδε δε 20 ηορασ σεmαναισ ε πορ φιm, ◊θυελεσ χοm δισπονιβιλιδαδε παρα 10 ηορασ 
σεmαναισ, ρεσπειτανδο−σε α ορδεm δε χλασσιφιχαο νο Προχεσσο Σελετιϖο. 

4.1.2 Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο mδιο に  

ΦΥΝ∩℘Ο 
ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ DΕ ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ 
ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. Ρ∃ 2.044,83 

ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΑΠΟΙΟ 
ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 
ΕΣΠΕΧΙΑΛ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm ηαβιλιταο εm Μαγιστριο. Ρ∃ 1.966,12 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΧΑΠΟΕΙΡΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Χαποειρα, 
χοm α δυραο mνιmα δε 160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΙΝΣΤΡΥΜΕΝΤΟ DΕ 
ΧΟΡDΑ−ςΙΟΛΙΝΟ, 
ΓΥΙΤΑΡΡΑ Ε ςΙΟΛ℘Ο 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Μσιχα ου 
Ινστρυmεντο δε Χορδα, χοm α δυραο mνιmα δε 160 
ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΦΑΝΦΑΡΡΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Μσιχα, 
ου Ρεγνχια ου Βανδα Εσχολαρ, χοm α δυραο mνιmα δε 
160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
DΑΝ∩Α 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Dανα, 
χοm α δυραο mνιmα δε 160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 
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ΦΥΝ∩℘Ο 
ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ DΕ ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΑΡΤΕ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Dεσενηο 
ου χυρσο δε χαπαχιταο δε Dεσιγν, χοm α δυραο mνιmα 
δε 160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΓΙΝℑΣΤΙΧΑ Ρ⊆ΤΜΙΧΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Γιν〈στιχα 
Ρτmιχα, χοm α δυραο mνιmα δε 160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΠΙΝΤΥΡΑ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Πιντυρα, 
χοm α δυραο mνιmα δε 160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΠΑΤΙΝΑ∩℘Ο 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Πατιναο, 
χοm α δυραο mνιmα δε 160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΣΚΑΤΕ/ ΣΥΡΦ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Σκατε/ 
Συρφ, χοm α δυραο mνιmα δε 160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΤΕΑΤΡΟ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Αρτεσ 
Χνιχασ ου Τεατρο ου Dιρεο Τεατραλ, χοm α δυραο 
mνιmα δε 160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΤΕΧΛΑDΟ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Μσιχα ου 
Τεχλαδο, χοm α δυραο mνιmα δε 160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 
ΞΑDΡΕΖ 

 40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε Ξαδρεζ, 
χοm α δυραο mνιmα δε 160 ηορασ. 

Ρ∃ 1.652,72 

4.1.3 Φυνο Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο φυνδαmενταλ 

ΦΥΝ∩℘Ο 
ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ DΕ ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ 
ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. Ρ∃ 1.450,06 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ 
ΓΕΡΑΙΣ  

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. Ρ∃ 1.450,06 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ  40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. Ρ∃ 1.450,06 

4.2 ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ 

4.2.1 Ασ ατριβυι⌡εσ δασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ οβϕετο δο Προχεσσο σελετιϖο εστο δισποστασ νο Ανεξο 3 
δο πρεσεντε Εδιταλ. 

5 DΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ に ΠΧD 

5.1 ⊃ ασσεγυραδα α ινσχριο νο πρεσεντε Προχεσσο σελετιϖο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σενδο α ελασ 
ρεσερϖαδο ο περχεντυαλ δε 5% (χινχο πορ χεντο) δασ ϖαγασ πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ παρα χαδα Φυνο 
Τεmπορ〈ρια, δεσδε θυε α συα δεφιχινχια νο σεϕα ινχοmπατϖελ χοm ασ ατριβυι⌡εσ δα Φυνο 
Τεmπορ〈ρια α σερ πρεενχηιδα. 

5.2 Πορ σε τραταρ δε Προχεσσο Σελετιϖο παρα α φορmαο δε χαδαστρο ρεσερϖα παρα φυτυρα χοντραταο, 
νο η〈 ρεσερϖα δε ϖαγα ιmεδιατα παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια. Σενδο ασσιm, σερ〈 χοντραταδο ο 1≡ 
(πριmειρο) χλασσιφιχαδο ινσχριτο παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, παρα 
οχυπαρ α 5♠ (θυιντα) ϖαγα θυε ϖιερ α σερ αβερτα νο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Προχεσσο Σελετιϖο, παρα 
χαδα Φυνο Τεmπορ〈ρια/δισχιπλινα. Οσ δεmαισ σερο χοντραταδοσ α χαδα 20 (ϖιντε) ϖαγασ 
προϖιδασ. 
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5.3 Σερο χονσιδεραδασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια σοmεντε αθυελασ χονχειτυαδασ να mεδιχινα 
εσπεχιαλιζαδα, δε αχορδο χοm οσ παδρ⌡εσ mυνδιαλmεντε εσταβελεχιδοσ (Χονϖενο 159/1983 δα 
ΟΙΤ) ε θυε σε ενθυαδρεm νασ χατεγοριασ δεσχριτασ να Λει Φεδεραλ ν≡ 7.853/1989, νο Dεχρετο 
Φεδεραλ ν≡. 3.298/1999, χοm ασ αλτερα⌡εσ ιντροδυζιδασ πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 5.296/2004, να 
Λει Εσταδυαλ ν≡12. 870/2004, νο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 2.874/2009 ε να Σmυλα ν≡. 377 δο ΣΤϑ. 

5.4 Παρα α ινσχριο νο Προχεσσο σελετιϖο παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, α πεσσοα χοm δεφιχινχια δεϖερ〈: 

1. Ασσιναλαρ, νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο, ο χαmπο Ινσχριο παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ 
ρεσερϖαδασ ◊ πεσσοα χοm δεφιχινχια; 

2. Σε ασσιm δεσεϕαρ, σολιχιταρ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ θυε νεχεσσιταρ παρα ρεαλιζαρ α προϖασ; 
3. Εντρεγαρ πεσσοαλmεντε, ου πορ προχυραδορ, φαζερ ο υπλοαδ ου ενϖιαρ ϖια ποσταλ, ατ ◊σ 15 

ηορασ δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ: Λαυδο mδιχο εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 (δοζε) mεσεσ, 
ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο 
χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (Χ.Ι.D.), αλm δα προϖ〈ϖελ χαυσα 
δα νεχεσσιδαδε δεφιχινχια.  

5.5 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ϖισυαλ θυε νεχεσσιταρ δε προϖα εσπεχιαλ εm Βραιλε, ου Αmπλιαδα, ου 
λειτυρα δε συα προϖα, ου ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια αυδιτιϖα θυε νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο δε 
Ιντρπρετε δε Λνγυα Βρασιλειρα δε Σιναισ, ου ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε τεmπο αδιχιοναλ παρα α 
ρεαλιζαο δα προϖα, αλm δο ενϖιο δα δοχυmενταο ινδιχαδα, δεϖερ〈 ενχαmινηαρ に πελοσ mειοσ 
ε νοσ πραζοσ δεσχριτοσ −σολιχιταο εσπεχφιχα πορ εσχριτο, αχοmπανηαδα δε παρεχερ εmιτιδο πορ 
εσπεχιαλιστα να 〈ρεα δε συα δεφιχινχια, ϕυστιφιχανδο ο πεδιδο. 

5.6 Ινδεπενδεντεmεντε δε ρεθυεριmεντο, σερ〈 ασσεγυραδο αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ 
τεmπο αδιχιοναλ δε 01 (υmα) ηορα παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ.  

5.7 Α πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δο Προχεσσο σελετιϖο σερ〈 ρεαλιζαδα εm δυασ λιστασ, χοντενδο α πριmειρα 
α ποντυαο δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινχλυσιϖε α δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, ε α σεγυνδα 
σοmεντε α ποντυαο δεστασ λτιmασ, δε αχορδο χοm α ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια εντρε οσ σευσ 
χονγνερεσ. 

5.8 Ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια απροϖαδοσ, 
σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ, οβσερϖαδα α ορδεm γεραλ δε χλασσιφιχαο. 

5.9 Α νοmεαο δοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια απροϖαδοσ φαρ−σε−〈 χονχοmιταντεmεντε χοm α δοσ 
δεmαισ χανδιδατοσ. Σερ〈 χοντραταδο ο πριmειρο χλασσιφιχαδο να λιστα δοσ χανδιδατοσ θυε 
χονχορρεραm ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια απ⌠σ ο πρεενχηιmεντο δα θυιντα 
ϖαγα οφερεχιδα αοσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ να λιστα δε αmπλα χονχορρνχια. 

5.10 Ο χανδιδατο χυϕα δεφιχινχια ατεσταδα νο σε ενθυαδραρ νασ χατεγοριασ δεσχριτασ νο πρεσεντε 
Εδιταλ ου θυε δειξαρ δε εντρεγαρ, νο πραζο ε λοχαισ δετερmιναδοσ α δοχυmενταο εξιγιδα, 
πασσαρ〈 α χονχορρερ απενασ ◊σ ϖαγασ δε λιϖρε χονχορρνχια. 

5.11 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια παρτιχιπαρ〈 δεστε Προχεσσο σελετιϖο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm 
οσ δεmαισ χανδιδατοσ νο θυε σε ρεφερε αο χοντεδο δασ προϖασ, αϖαλιαο, χριτριοσ δε απροϖαο, 
ηορ〈ριο, δατα, λοχαλ δε απλιχαο ε νοτα mνιmα εξιγιδα παρα οσ δεmαισ χανδιδατοσ. 

5.12 Να ινεξιστνχια δε χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ παρα τοδασ ασ ϖαγασ δεστιναδασ ◊σ πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια, ασ ρεmανεσχεντεσ σερο οχυπαδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, οβσερϖαδα α 
ορδεm δε χλασσιφιχαο. 

5.13 Οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια θυε δειξαρεm δε 
ατενδερ να συα ντεγρα, νο πραζο, δατα ε ηορ〈ριο δετερmιναδοσ, ασ εξιγνχιασ δεστε Εδιταλ, τερο 
συα ινσχριο νεστα χονδιο ινϖαλιδαδα ε πασσαρο α χονχορρερ υνιχαmεντε ◊σ ϖαγασ δε λιϖρε 
χονχορρνχια.  

5.14 Νο σερ〈 αδmιτιδο ρεχυρσο ρελατιϖο ◊ χονδιο δε δεφιχιεντε δε χανδιδατο θυε, νο ατο δα 
ινσχριο, νο δεχλαραρ εσσα χονδιο. 
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6 DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

6.1 Α παρτιχιπαο νο Προχεσσο σελετιϖο ινιχιαρ−σε−〈 πελα ινσχριο, θυε δεϖερ〈 σερ εφετυαδα νο πραζο ε 
νασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ. 

6.2 Σο ϖαλορεσ παρα α ινσχριο: 

Ν⊆ςΕΛ DΕ ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ ςΑΛΟΡ DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο συπεριορ Ρ∃ 80,00 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο δε ενσινο mδιο Ρ∃ 60,00 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο δε ενσινο φυνδαmενταλ/σριεσ ινιχιαισ Ρ∃ 40,00 

6.3 Ασ ινσχρι⌡εσ παρα ο Προχεσσο σελετιϖο εσταρο αβερτασ δασ 12 ηορασ δο δια δε 16 δε σετεmβρο δε  
2019 ◊σ 15 ηορασ δο δια 16 δε ουτυβρο δε 2019, , πορ υm δοσ σεγυιντεσ mειοσ: 

1. Ινσχριο πελα Ιντερνετ; 
2. Ινσχριο πρεσενχιαλ νο Ποστο δε Ατενδιmεντο αο χανδιδατο. 

6.3.1 Ινστρυ⌡εσ παρα α ινσχριο πελα Ιντερνετ 

6.3.1.1 Παρα εφετιϖαρ α συα ινσχριο πελα Ιντερνετ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 σεγυιρ οσ πασσοσ α σεγυιρ: 

1. Αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ/ ; 
2. Dιγιταρ οσ δαδοσ εξιγιδοσ νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο; 
3. Ιmπριmιρ ε εφετιϖαρ ο παγαmεντο δο βολετο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο εm θυαλθυερ 

αγνχια βανχ〈ρια, ποστο δε αυτοατενδιmεντο νο ηορ〈ριο δε φυνχιοναmεντο βανχ〈ριο, ου 
さｴﾗﾏW H;ﾐﾆｷﾐｪざが ヮヴWaWヴWﾐIｷ;ﾉﾏWﾐデW Sﾗ B;ﾐIﾗ Sﾗ Bヴ;ゲｷﾉ “くAくが ;デY ﾗ ┎ﾉデｷﾏﾗ Sｷ; SW ｷﾐゲIヴｷNﾛWゲく 

6.3.2 Ινστρυ⌡εσ παρα α ινσχριο πρεσενχιαλ 

6.3.2.1 Παρα εφετιϖαρ α συα ινσχριο πρεσενχιαλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 σεγυιρ οσ σεγυιντεσ πασσοσ: 

1. Χοmπαρεχερ α υm δοσ Ποστοσ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο εm Φλοριαν⌠πολισ ου Βαλνε〈ριο 
Χαmβορι, νοσ ηορ〈ριοσ ινφορmαδοσ, mυνιδο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ χοm φοτο 
ε δο Χαδαστρο δε Πεσσοαλ Φσιχα (ΧΠΦ); 

2. Σε προχυραδορ, πορταρ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ χοm φοτο ε χοπια ξερογρ〈φιχα 
αυτεντιχαδα δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ε δο ΧΠΦ δο χανδιδατο, αλm δο οριγιναλ δο 
ινστρυmεντο πβλιχο ου παρτιχυλαρ δε προχυραο, εσπεχφιχο παρα ρεαλιζαρ α ινσχριο; 

3. Πρεενχηερ ο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο ε ρεαλιζαρ οσ προχεδιmεντοσ ινδιχαδοσ. 
4. Οβτερ ε εφετιϖαρ ο παγαmεντο δο βολετο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο εm θυαλθυερ 

αγνχια βανχ〈ρια, ποστο δε αυτοατενδιmεντο νο ηορ〈ριο δε φυνχιοναmεντο βανχ〈ριο, ου 
さｴﾗﾏW H;ﾐﾆｷﾐｪざが ヮヴWaWヴWﾐIｷ;ﾉﾏWﾐデW Sﾗ B;ﾐIﾗ Sﾗ Bヴ;ゲｷλ Σ.Α., ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. 

6.4 Σερ〈 περmιτιδα α ινσχριο εm υmα νιχα Φυνο Τεmπορ〈ρια/ Dισχιπλινα. 

6.5 Α Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ に ΦΕΠΕΣΕ ε ο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο 
Χαmβορι νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ σολιχιταο δε ινσχριο νο ρεχεβιδα πορ φαληασ δε 
χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δε λινηασ τελεφνιχασ ου ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε 
ιmποσσιβιλιταρεm α τρανσφερνχια δοσ δαδοσ, ιmπρεσσο δοσ δοχυmεντοσ ου παγαmεντο δα ταξα δε 
ινσχριο νο πραζο δετερmιναδο. 

6.6 Σερ〈 νυλα α ινσχριο δε χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mειο, φαα υσο δε ινφορmαο ου 
δοχυmεντο φαλσο παρα ινσχριο ου οχυλτε ινφορmαο ου φατο α ελα ρελεϖαντε, σεm πρεϕυζο δασ 
σαν⌡εσ ϕυδιχιαισ χαβϖεισ.  

6.7 ςεριφιχανδο−σε mαισ δε υmα ινσχριο δε υm mεσmο χανδιδατο, σερ〈 χονσιδεραδα απενασ α 
ινσχριο παγα mαισ ρεχεντε. 
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6.8 ⊃ ϖεδαδα α ινσχριο χονδιχιοναλ, ιντεmπεστιϖα, εξτεmπορνεα, ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια χορρειο 
ελετρνιχο ου πορ θυαλθυερ ουτρο mειο νο πρεϖιστο νο πρεσεντε Εδιταλ. 

6.9 Εm χασο δε νο ηοmολογαο δα ινσχριο ου ηαϖενδο δισχορδνχια θυαντο ◊ γραφια ου θυαλθυερ 
ουτρο δαδο δα ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο νοσ τερmοσ δο Εδιταλ. 

6.10 Ασ mυδανασ δε ενδερεο δεϖερο σερ χοmυνιχαδασ, ατ α δατα δε πυβλιχαο δο ρεσυλταδο φιναλ 
δο Προχεσσο σελετιϖο να ℑΡΕΑ DΕ ΑΧΕΣΣΟ ΡΡΕΣΤΡΙΤΟ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ ου πορ ε−mαιλ, παρα ο 
ενδερεο: βαλνεαριοχαmβορι≅φεπεσε.οργ.βρ.  . Απ⌠σ εσσα δατα, ασ χοmυνιχα⌡εσ δεϖερο σερ 
φειτασ διρεταmεντε ◊ Σεχρεταρια δε Αδmινιστραο δο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι. 

6.11 Α ινσχριο σ⌠ σερ〈 ϖαλιδαδα θυανδο ο εσταβελεχιmεντο βανχ〈ριο ονδε φοι φειτο ο ρεχοληιmεντο δα 
ταξα δε ινσχριο χονφιρmαρ ο ρεσπεχτιϖο παγαmεντο.  

6.12 Σ⌠ σερο ϖαλιδαδοσ οσ παγαmεντοσ εφετυαδοσ ατ α δατα δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ, mεσmο θυε 
σεϕαm αχειτοσ πελο εσταβελεχιmεντο βανχ〈ριο εm δατα ποστεριορ.  

6.13 Νο σερο αχειτασ ασ ινσχρι⌡εσ, χασο νο οχορρα α χοmπενσαο δο ϖαλορ παγο νο πραζο πρεϖιστο 
(λτιmο δια δε ινσχριο).  

6.14 Νο χασο δε φεριαδο ου συσπενσο δο ατενδιmεντο βανχ〈ριο, ο παγαmεντο δο βολετο δεϖερ〈 σερ 
αντεχιπαδο παρα ο πριmειρο δια τιλ θυε αντεχεδερ ◊ δατα δο λτιmο δια δε ινσχριο. 

6.15  Νο χασο δε περδα δο βολετο οριγιναλ, υmα σεγυνδα ϖια ποδερ〈 σερ οβτιδα νο mεσmο ενδερεο. 

6.16 Ο αγενδαmεντο δο παγαmεντο ε ο ρεσπεχτιϖο δεmονστρατιϖο νο σε χονστιτυεm δοχυmεντοσ 
χοmπροβατ⌠ριοσ δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο. 

6.17 Ασ ινσχρι⌡εσ θυε πρεενχηερεm τοδασ ασ χονδι⌡εσ δεστε Εδιταλ σερο ηοmολογαδασ ε δεφεριδασ 
πελα αυτοριδαδε χοmπετεντε. Ο ατο δε ηοmολογαο δασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ ε α ρελαο δασ 
ινσχρι⌡εσ ινδεφεριδασ σερο διϖυλγαδοσ να δατα προϖ〈ϖελ δε 18 δε ουτυβρο δε 2019, νο ενδερεο 
ελετρνιχο δο Προχεσσο σελετιϖο: ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ. 

6.18 Ασ δεσπεσασ χοm α οβτενο δε δοχυmεντοσ ε εξαmεσ εξιγιδοσ, βεm χοmο ασ δε τρανσπορτε, 
ηοσπεδαγεm ε αλιmενταο δυραντε τοδασ ασ εταπασ δο Προχεσσο σελετιϖο σο δε ιντειρα 
ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. 

6.19 Νο ηαϖερ〈 δεϖολυο, παρχιαλ ου ιντεγραλ, δα ιmπορτνχια παγα, αινδα θυε τενηα ηαϖιδο 
παγαmεντο συπεριορ ου εm δυπλιχιδαδε δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο 
αλεγαδο, πορ δεσιστνχια, φαλτα δο χανδιδατο ου αλτεραο δα δατα δα Προϖα. Α δεϖολυο σ⌠ 
ποδερ〈 οχορρερ νο χασο δε χανχελαmεντο ου ανυλαο δο Προχεσσο Σελετιϖο. 

7 ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟΣ DΕ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ 

7.1 Οσ χανδιδατοσ θυε νεχεσσιταρεm δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα δεϖερο 
ασσιναλαρ εστα χονδιο νο ιτεm εξιστεντε νο Ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ε σολιχιταρ ασ χονδι⌡εσ 
θυε νεχεσσιταm. 

7.2 Απ⌠σ α ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντρεγαρ ◊ ΦΕΠΕΣΕ, πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ, φαζερ ο 
υπλοαδ, ου ενϖιαρ ϖια ποσταλ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ, Λαυδο Μδιχο ϕυστιφιχανδο α 
νεχεσσιδαδε δα χονδιο εσπεχιαλ ρεθυεριδα.  

7.3 Χαβεm αο χανδιδατο ◊ αθυισιο, τρανσπορτε ε ρεmοο δε εθυιπαmεντοσ ε ου ινστρυmεντοσ 
εσπεχιαισ θυε νεχεσσιταρ παρα α πρεσταο δο εξαmε. Ταισ ινστρυmεντοσ ε εθυιπαmεντοσ δεϖεm 
σερ απρεσενταδοσ ◊ Χοορδεναο Λοχαλ δα ΦΕΠΕΣΕ, αντεσ δο ινχιο δα προϖα, παρα α δεϖιδα παρα 
απροϖαο, σεm α θυαλ νο ποδερο σερ υτιλιζαδοσ. 
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7.4 Α χανδιδατα λαχταντε θυε νεχεσσιταρ αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα ποδερ〈 φαζ−λο εm 
σαλα ρεσερϖαδα. Παρα ταντο δεϖερ〈, νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο: 

1. Aゲゲｷﾐ;ﾉ;ヴ ; ﾗヮN?ﾗ さI;ﾐSｷS;デ; ﾉ;Iデ;ﾐデWざ ﾐﾗ RWケ┌WヴｷﾏWﾐデﾗ SW IﾐゲIヴｷN?ﾗき 
2. Ρεθυερερ χονδιο εσπεχιαλ παρα ρεαλιζαρ α προϖα (αmαmενταο); 
3. Ατενταρ παρα ασ νορmασ δε χονδυτα εσταβελεχιδασ νο Εδιταλ. 

7.4.1 Νο δια δα πρεσταο δα προϖα δεϖερ〈 εσταρ αχοmπανηαδα δε πεσσοα mαιορ δε 18 ανοσ. Α χριανα 
φιχαρ〈 σοβ α γυαρδα ε ρεσπονσαβιλιδαδε δο αχοmπανηαντε εm σαλα ρεσερϖαδα παρα εσσα φιναλιδαδε. 
Α αυσνχια δε αχοmπανηαντε ιmπλιχαρ〈 α ιmποσσιβιλιδαδε δε α χανδιδατα πρεσταρ α προϖα. 

7.4.2 Νο mοmεντο δα αmαmενταο α χανδιδατα σερ〈 λεϖαδα αο λοχαλ δεστιναδο, να χοmπανηια δε υm 
φισχαλ. ⊃ ϖεδαδα α πρεσενα δο αχοmπανηαντε νο ατο δα αmαmενταο.  

7.4.3 Ο αχοmπανηαντε νο ποδερ〈 πορταρ οσ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ ϖεδαδοσ αοσ χανδιδατοσ θυε 
πρεσταm προϖα. Χασο ιναδϖερτιδαmεντε τραγα θυαλθυερ δεσσεσ mατεριαισ δεϖερ〈 εντρεγ〈−λο ◊ 
Χοορδεναο. 

7.4.4 Ο αχοmπανηαντε σ⌠ ποδερ〈 ρετιραρ−σε δο λοχαλ ρεσερϖαδο, σαλϖο πορ mοτιϖο δε φορα mαιορ, 
αχοmπανηαδο πορ υm φισχαλ δεσιγναδο πελα ΦΕΠΕΣΕ.  

7.4.5 Ο τεmπο δισπενσαδο παρα α αmαmενταο νο σερ〈 αχρεσχιδο αο τεmπο νορmαλ δα δυραο δα 
προϖα.  

7.5 Οσ πεδιδοσ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σερο ατενδιδοσ ρεσπειταδασ α ϖιαβιλιδαδε ε α ραζοαβιλιδαδε δασ 
πετι⌡εσ.  

7.6 Οσ χανδιδατοσ θυε πρετενδερεm, εm χασο δε εmπατε να χλασσιφιχαο φιναλ, ο βενεφχιο δα Λει 
11.689/2008, δεϖερο εντρεγαρ να ΦΕΠΕΣΕ, πεσσοαλmεντε, πορ προχυραδορ ου ϖια ποσταλ, ατ ο 
λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ, χ⌠πια αυτεντιχαδα δα χερτιδο ε ου δεχλαραο ε ου ατεσταδο ου ουτροσ 
δοχυmεντοσ πβλιχοσ (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) εmιτιδοσ πελοσ Τριβυναισ δε 
ϑυστια Εσταδυαισ ε Ρεγιοναισ Φεδεραισ δο Πασ, ρελατιϖοσ αο εξερχχιο δα φυνο δε ϕυραδο, νοσ 
τερmοσ δο αρτ. 440 δο ΧΠΠ, α παρτιρ δε 10 δε αγοστο δε 2008. 

7.7 Χονσιδερανδο α ποσσιβιλιδαδε δε οσ χανδιδατοσ σερεm συβmετιδοσ ◊ δετεχο δε mεταισ, οσ θυε 
υσεm mαρχα−πασσο ε ου τενηαm ιmπλανταδοσ πινοσ χιρργιχοσ ου ουτροσ ινστρυmεντοσ mετ〈λιχοσ 
δεϖερο ασσιναλαρ νο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο εστα χιρχυνστνχια ε πορταρ νο δια δα ρεαλιζαο 
δα προϖα εξαmε ου λαυδο mδιχο χοmπροϖανδο ο σευ υσο. 

7.8 Ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σολιχιταδασ πελο χανδιδατο σερο αναλισαδασ ε ατενδιδασ, σεγυνδο χριτριοσ 
δε λεγαλιδαδε, ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε. Νο χασο δε υσο δε εθυιπαmεντοσ εσπεχιαισ χαβερ〈 αο 
χονχορρεντε α συα αθυισιο, τρανσπορτε, mονταγεm ε δεσmονταγεm, θυε σερ〈 αυτοριζαδα απ⌠σ 
ινσπεο δα Χοορδεναο Λοχαλ. Παρα θυε ιστο σεϕα ποσσϖελ, α Χοmισσο Οργανιζαδορα δεϖερ〈 σερ 
πρεϖιαmεντε χοmυνιχαδα ε ο χανδιδατο δεϖερ〈 χηεγαρ αο λοχαλ δα προϖα χοm α δεϖιδα 
αντεχεδνχια. 

7.9 Ο ατο δε δεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σερ〈 πυβλιχαδο νο σιτε δο Προχεσσο 
σελετιϖο να Ιντερνετ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 18 δε ουτυβρο δε 2019. 

8 DΑ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΟ ςΑΛΟΡ DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

8.1 Σερ〈 χονχεδιδα, σατισφειτασ ασ εξιγνχιασ δο Εδιταλ, α ισενο δο ϖαλορ δα ινσχριο παρα οσ 
χανδιδατοσ: 

1. Ινσχριτοσ νο ΧΑD ∨νιχο ε mεmβροσ δε φαmλια δε βαιξα ρενδα; 
2. Αmπαραδοσ πελα Λει Μυνιχιπαλ 3093/2010 (ισενο δα ταξα δε ινσχριο παρα δοαδορεσ δε 

σανγυε). 
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3. Βενεφιχιαδοσ πελα Λει Εσταδυαλ 10.567/1997 ε συα αλτεραο− Λει 17.457 /2018−δοαδορεσ δε 
σανγυε ε δε mεδυλα. 

8.2 Ινστρυ⌡εσ παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο ΧΑD νιχο.  

8.2.1 Οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο ΧΑD νιχο ε mεmβροσ δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, παρα υσυφρυρεm δα 
ισενο, δεϖεm εντρεγαρ πεσσοαλmεντε, πορ Προχυραδορ, φαζερ υπλοαδ ου εντρεγαρ πελοσ χορρειοσ 
ατ ◊σ 15 ηορασ δο δια 23 δε σετεmβρο δε 2019, α σεγυιντε δοχυmενταο: 

Ρεθυεριmεντο δε ισενο (Ανεξο 2) νο θυαλ ινφορmαρο ο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ (ΝΙΣ) 
νιχο ε ϖ〈λιδο ε ιρο δεχλαραρ σερεm mεmβροσ δε φαmλια δε βαιξα ρενδα. 

8.3 Ινστρυ⌡εσ παρα οσ χανδιδατοσ δοαδορεσ δε σανγυε.  

8.3.1 Οσ χανδιδατοσ δοαδορεσ δε σανγυε, παρα υσυφρυρεm δα ισενο, δεϖεm εντρεγαρ πεσσοαλmεντε, 
πορ Προχυραδορ, φαζερ υπλοαδ ου εντρεγαρ πελοσ χορρειοσ, ατ ◊σ 15 ηορασ δο δια 23 δε σετεmβρο 
δε 2019 α σεγυιντε δοχυmενταο: 

1. Ρεθυεριmεντο δε ισενο (Ανεξο 2); 
2. Dοχυmεντο χοmπροβατ⌠ριο δα χονδιο δε δοαδορ δε σανγυε, εξπεδιδο πορ ⌠ργο οφιχιαλ ου 

πορ εντιδαδε χρεδενχιαδα πελα Υνιο, πελο Εσταδο ου πελο Μυνιχπιο, θυε δεϖερ〈 
δισχριmιναρ ο νmερο ε α δατα εm θυε φοραm ρεαλιζαδασ ασ δοα⌡εσ, θυε νο ποδε σερ 
ινφεριορ α 01 (υmα) πορ ανο. 

8.4 Ινστρυ⌡εσ παρα οσ χανδιδατοσ δοαδορεσ δε σανγυε ε δε mεδυλα νοσ τερmοσ δα Λει Εσταδυαλ 
10.567/1997 ε συα αλτεραο− Λει 17.457 /2018. 

8.4.1 Οσ χανδιδατοσ δοαδορεσ δε σανγυε ε δε mεδυλα, παρα υσυφρυρεm δα ισενο, δεϖεm εντρεγαρ 
πεσσοαλmεντε, πορ Προχυραδορ, φαζερ υπλοαδ ου εντρεγαρ πελοσ χορρειοσ, ατ ◊σ 15 ηορασ δο δια 23 
δε σετεmβρο δε 2019, α σεγυιντε δοχυmενταο: 

1. Ρεθυεριmεντο δε ισενο (Ανεξο 2); 
2. Dοχυmεντο εξπεδιδο πελα εντιδαδε χολετορα οφιχιαλ ου χρεδενχιαδα, δισχριmινανδο ο 

νmερο ε α δατα εm θυε φοραm ρεαλιζαδασ ασ δοα⌡εσ, νο ποδενδο σερ ινφεριορ α 03 (τρσ) 
ϖεζεσ ανυαισ (νο χασο δε δοαο δε σανγυε). 

Ιmπορταντε: Οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ πελο χορρειο σ⌠ σερο αναλισαδοσ σε φορεm 
εντρεγυεσ ◊ ΦΕΠΕΣΕ να δατα ε ηορ〈ριο εσταβελεχιδοσ πελο Εδιταλ παρα α εντρεγα 
πρεσενχιαλ, ινδεπενδεντεmεντε δα δατα ε ηορ〈ριο δε ποσταγεm. 

8.5 Α ΦΕΠΕΣΕ ποδερ〈 χονσυλταρ ο ⌠ργο γεστορ δο Χαδ∨νιχο παρα ϖεριφιχαο δασ ινφορmα⌡εσ 
πρεσταδασ πελο ρεθυερεντε. 

8.6 Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο Ρεθυεριmεντο δε Ισενο. Α οβτενο 
δα ισενο χοm ινφορmα⌡εσ φαλσασ ου ινεξατασ, ιmπλιχαρ〈− α θυαλθυερ τεmπο− ο χανχελαmεντο δα 
ινσχριο ε δε τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ. 

8.7 Ο δεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο, δο θυαλ χαβερ〈 ρεχυρσο, σερ〈 
πυβλιχαδο νο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 30 δε σετεmβρο δε 2019. 

8.8 Ο χανδιδατο χυϕο πεδιδο δε ισενο νο φορ δεφεριδο δεϖερ〈, παρα παρτιχιπαρ δο Προχεσσο σελετιϖο, 
ιmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο ε εφετυαρ ο σευ παγαmεντο ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. 

8.9 Ο νο χυmπριmεντο πελο χανδιδατο ου πελο σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ δε θυαλθυερ υm δοσ ιτενσ 
ρεφερεντεσ ◊ ισενο δε παγαmεντο δα ινσχριο ιmπλιχαρ〈, αυτοmατιχαmεντε, νο χανχελαmεντο 
δε σευ πεδιδο δε ισενο. 

9 DΑΣ ΕΤΑΠΑΣ DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ 
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9.1 Οσ χονηεχιmεντοσ τε⌠ριχοσ ε πρ〈τιχοσ δοσ χανδιδατοσ σερο αϖαλιαδοσ πορ Προϖα Εσχριτα− παρα 
τοδασ ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ ε Προϖα δε Ττυλοσ παρα οσ θυε χονχορρεm α Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ 
χοm εξιγνχια δε χυρσο συπεριορ, χονφορmε οσ θυαδροσ αβαιξο:  

9.1.1 Παρα ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ δε Εσπεχιαλιστα εm Εδυχαο ε Προφεσσορ: 

 Πριmειρα εταπα に Προϖα Εσχριτα δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο ε ελιmινατ⌠ριο. 
 Σεγυνδα εταπα に Προϖα δε Ττυλοσ δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο. 

9.1.2 Παρα αοσ δεmαισ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ : 

 Εταπα νιχα に Προϖα Εσχριτα χοm θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο ε 
ελιmινατ⌠ριο. 

10 DΑ ΠΡΟςΑ ΕΣΧΡΙΤΑ, DΟΣ ΗΟΡℑΡΙΟΣ Ε  
DΑΣ ΝΟΡΜΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α 

10.1 Α Προϖα Εσχριτα τερ〈 δυραο δε 04 (θυατρο ηορασ) ε σερ〈 απλιχαδα νο δια 27 δε ουτυβρο δε 2019, 
να χιδαδε δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι, δε αχορδο χοm ο χρονογραmα αβαιξο:  

ΗΟΡℑΡΙΟ ΕςΕΝΤΟ DΑ ΠΡΟςΑ 

13η 30mιν Αβερτυρα δοσ πορτ⌡εσ παρα εντραδα δοσ χανδιδατοσ 

14η 10mιν Φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ. ςεδαδα α εντραδα απ⌠σ εστε ηορ〈ριο. 

14η20mιν Αβερτυρα δοσ mαλοτεσ ε διστριβυιο δασ προϖασ. 

14η30mιν Ινχιο δα ρεσολυο δα προϖα. 

15η30mιν Ηορ〈ριο mνιmο παρα εντρεγα δα προϖα ε σαδα δο λοχαλ. 

18η30mιν Τρmινο δα προϖα. Εντρεγα δο χαδερνο ε χαρτο ρεσποστα. 

10.2 Σερ〈 ϖεδαδα α αδmισσο αο λοχαλ δε προϖα αο χανδιδατο θυε σε απρεσενταρ απ⌠σ ο φεχηαmεντο δοσ 
πορτ⌡εσ δοσ λοχαισ δε προϖα. 

10.3 Νο ηαϖενδο δισπονιβιλιδαδε δε λοχαισ αδεθυαδοσ ου συφιχιεντεσ παρα θυε τοδοσ οσ ινσχριτοσ 
ποσσαm πρεσταρ α προϖα να χιδαδε δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι, ελα ποδερ〈 σερ απλιχαδα εm ουτρασ 
χιδαδεσ ε ου mυνιχπιοσ δα ρεγιο. 

10.4 Οσ λοχαισ δε προϖα σερο ινφορmαδοσ νο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 
24 δε ουτυβρο δε 2019. 

10.5 Σο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ χανδιδατοσ α οβτενο δα ινφορmαο δοσ λοχαισ, δε 
τρανσπορτε, αλιmενταο ε ουτρασ ηαϖιδασ παρα α πρεσταο δα προϖα mεσmο θυε ρεαλιζαδα, εm 
ουτρα χιδαδε. 

10.6 Α εντραδα νοσ λοχαισ δα προϖα σ⌠ σερ〈 περmιτιδα mεδιαντε α απρεσενταο δε δοχυmεντο δε 
ιδεντιφιχαο οριγιναλ, νο σε αχειτανδο χ⌠πιασ mεσmο θυε αυτεντιχαδασ ου προτοχολαδασ.  

10.6.1 Σο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιφιχαο: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ Χοmανδοσ Μιλιταρεσ, 
πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα ε πελο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ, πελοσ Χονσεληοσ ε 
Ορδενσ φισχαλιζαδορεσ δε εξερχχιο προφισσιοναλ, πασσαπορτε, χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα, χαρτειρασ 
φυνχιοναισ εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο θυε, πορ λει φεδεραλ, ϖαληαm χοmο ιδεντιδαδε, χαρτειρα δε 
τραβαληο ε χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο, χοm φοτο.  

10.6.2 Σ⌠ σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ, χοm χλαρεζα, α 
ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο ε συα ασσινατυρα.  
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10.6.3 Εm χασο δε περδα, φυρτο ου ρουβο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 
απρεσενταρ δοχυmεντο θυε ατεστε ο ρεγιστρο δα οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ, εξπεδιδο η〈, νο 
m〈ξιmο, τριντα διασ. Νεστε χασο, σερ〈 συβmετιδο α ιδεντιφιχαο δατιλοσχ⌠πιχα ε ποδερ〈 σερ 
φοτογραφαδο. Α χονσταταο δα φαλσιδαδε δα δοχυmενταο ου δα ιδεντιφιχαο ιmπλιχαρ〈 νο 
χανχελαmεντο δα ινσχριο ε ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ πρατιχαδοσ, σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ 
πεναισ. 

10.7 Dυραντε α ρεαλιζαο δα Προϖα Εσχριτα  ϖεδαδο (α): 

1. Α χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ; 
2. Α χονσυλτα α λιϖροσ, ρεϖιστασ, φοληετοσ ου ανοτα⌡εσ; 
3. Ο υσο δε ρελ⌠γιοσ ε απαρεληοσ τελεφνιχοσ ου αινδα θυαλθυερ ουτρο εθυιπαmεντο ελτριχο ου 

ελετρνιχο, ρ〈διο ρεχεπτορ ου τρανσmισσορ; 
4. Ο υσο δε βονσ, χηαπυσ ου θυαλθυερ ουτρα χοβερτυρα; 
5. Ο υσο δε ⌠χυλοσ εσχυροσ ε/ου εσπεληαδοσ, εξχετο πορ πρεσχριο mδιχα θυε δεϖε σερ 

χοmπροϖαδα; 
6. Αυσενταρ−σε δα σαλα σεm α χοmπανηια δε υm φισχαλ; 
7. Α ινγεστο δε αλιmεντοσ ε βεβιδασ, χοm εξχεο δε 〈γυα αχονδιχιοναδα εm εmβαλαγεm 

πλ〈στιχα τρανσπαρεντε σεm ρ⌠τυλοσ ε ου ετιθυετασ ου mεδιχαο χυϕα πρεσχριο mδιχα δεϖε 
σερ χοmπροϖαδα. 

10.8 Εm ρεσπειτο ◊ λιβερδαδε ρελιγιοσα  περmιτιδο αοσ χανδιδατοσ ο υσο δε θυιπ〈, σολιδυ, γαηφιψα ου 
ηιϕαβ. Χασο α ϖεστιmεντα ου χοβερτυρα χυβρα ασ ορεληασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 διριγιρ−σε χοm α 
δεϖιδα αντεχεδνχια ◊ Χοορδεναο δο λοχαλ δε προϖα παρα οβτερ α δεϖιδα αυτοριζαο.  

10.9 Σ⌠  περmιτιδο αο χανδιδατο mαντερ εm σευ ποδερ νο λοχαλ εm θυε ρεαλιζαρ α προϖα: 

1. Dοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο; 
2. Χανετασ εσφερογρ〈φιχασ φειτασ χοm mατεριαλ τρανσπαρεντε χοm τιντα δε χορ αζυλ ου πρετα; 
3. ℑγυα αχονδιχιοναδα εm ϖασιληαmε τρανσπαρεντε σεm ρ⌠τυλο ου ετιθυετα; 
4. Χ⌠πιασ δο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ε χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο.  

10.10 ⊃ προιβιδο ο πορτε δε θυαλθυερ τιπο δε αρmαmεντο εm θυαλθυερ λοχαλ δο εδιφχιο ονδε σε ρεαλιζαρ 
α προϖα. Α σιmπλεσ ποσσε, mεσmο θυε δεσλιγαδο, ου υσο δε θυαλθυερ mατεριαλ, οβϕετο ου 
εθυιπαmεντο νο περmιτιδο, νο λοχαλ δα προϖα, χορρεδορ ου βανηειροσ, ιmπλιχαρ〈 α εξχλυσο δο 
χανδιδατο δο Προχεσσο σελετιϖο, σενδο ατριβυδα νοτα ζερο ◊σ προϖασ ϕ〈 ρεαλιζαδασ.  

10.11 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α αθυισιο δοσ mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ παρα α 
ρεαλιζαο δασ προϖασ. Απ⌠σ ο ινχιο δα προϖα νο σερ〈 περmιτιδο εmπρστιmο δε θυαλθυερ 
mατεριαλ. 

10.12 Α ΦΕΠΕΣΕ ε ο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ περτενχεσ εσθυεχιδοσ, 
εξτραϖιαδοσ, δανιφιχαδοσ ου περδιδοσ. 

10.13 Ο χανδιδατο δεχλαρα εσταρ χιεντε ε χονχορδαρ θυε α Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ 
Σοχιοεχονmιχοσ に ΦΕΠΕΣΕ, πορ mειο δε σευσ πρεποστοσ, ποδερ〈 προχεδερ ◊ συα ιδεντιφιχαο 
δατιλοσχ⌠πιχα ε φοτογρ〈φιχα, βεm χοmο ◊ ρεϖιστα πεσσοαλ ε δε σευσ περτενχεσ, πορ θυαισθυερ 
mειοσ, ινχλυσιϖε ελετρνιχοσ.  

10.14 Οσ χανδιδατοσ νο ποδερο εσταρ αχοmπανηαδοσ δε ουτρασ πεσσοασ νο λοχαλ δε προϖασ, mεσmο 
θυε φιληοσ mενορεσ, εξχετο οσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια α θυεm σεϕα δεφεριδα α ασσιστνχια πορ 
προφισσιοναλ εσπεχιαλιζαδο παρα α ρεαλιζαο δα προϖα.  

11 DΑ ΠΡΟςΑ ΕΣΧΡΙΤΑ, DΟ Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ, DΟ 
ΠΡΕΕΝΧΗΙΜΕΝΤΟ DΟΣ ΧΑΡΤ∏ΕΣ ΡΕΣΠΟΣΤΑ Ε DΑ ΧΟΡΡΕ∩℘Ο. 

11.1 Α Προϖα Εσχριτα, δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο ε ελιmινατ⌠ριο, σερ〈 απλιχαδα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ.  
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11.2 Ασ 〈ρεασ δε χονηεχιmεντο ε ο ϖαλορ δασ θυεστ⌡εσ ενχοντραm−σε νοσ θυαδροσ αβαιξο: 

Παρα ασ Φυνο Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο συπεριορ に  

ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ Ν≡ ΘΥΕΣΤ ςΑΛΟΡ Υ. ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΜℑΞ. 

Λνγυα Πορτυγυεσα 5 0,10 0,50 

Ασπεχτοσ ηιστ⌠ριχοσ, γεογρ〈φιχοσ, 
εχονmιχοσ ε χυλτυραισ 

5 0,10 0,50 

Τεmασ δε Εδυχαο 10 0,20 2,00 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ δα Φυνο 20 0,25 5,00 

Τοταλ 40  8,00 

Α νοτα m〈ξιmα δα Προϖα Εσχριτα παρα ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο συπεριορ, 
σερ〈 8,00 (οιτο). Α νοτα δα Προϖα δε Ττυλοσ σερ〈 σοmαδα ◊ νοτα δα Προϖα Εσχριτα παρα ο χmπυτο 
δα Νοτα Φιναλ. 

Παρα ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο mδιο 

ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ Ν≡ ΘΥΕΣΤ ςΑΛΟΡ Υ. ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΜℑΞ. 

Λνγυα Πορτυγυεσα 5 0,20 1,00 

Ασπεχτοσ ηιστ⌠ριχοσ, γεογρ〈φιχοσ, 
εχονmιχοσ ε χυλτυραισ 

5 0,20 1,00 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ δα Φυνο 
Τεmπορ〈ρια 

20 0,40 8,00 

Τοταλ 30  10,00 

Παρα ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο φυνδαmενταλ 

ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ Ν≡ ΘΥΕΣΤ ςΑΛΟΡ Υ. ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο ΜℑΞ. 

Λνγυα Πορτυγυεσα 5 0,20 1,00 

Ασπεχτοσ ηιστ⌠ριχοσ, γεογρ〈φιχοσ, 
εχονmιχοσ ε χυλτυραισ 

5 0,10 0,50 

Σεγυρανα νο τραβαληο 5 0,20 1,00 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ δα Φυνο 
Τεmπορ〈ρια 

15 0,50 7,50 

Τοταλ 30  10,00 

11.3 Νοτασ mνιmασ παρα χλασσιφιχαο. 

11.3.1 Α νοτα mνιmα να Προϖα Εσχριτα, παρα ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο συπεριορ 
σερ〈 4,00 (θυατρο) ε α m〈ξιmα 8,00 (οιτο). 

11.3.2 Α νοτα mνιmα να Προϖα Εσχριτα, παρα ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο mδιο ε 
φυνδαmενταλ σερ〈 3,00 (τρσ) ε α m〈ξιmα 10,00 (δεζ). 

11.4 Ασ θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ δα Προϖα Εσχριτα σερο απρεσενταδασ χοm 5 (χινχο) αλτερνατιϖασ δε ρεσποστα, 
δασ θυαισ υmα νιχα σερ〈 α χορρετα. Ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 παρα ρεσπονδ−λασ υm χαδερνο δε 
θυεστ⌡εσ ε υm χαρτο−ρεσποστα, σενδο ρεσπονσ〈ϖελ πορ χονφεριρ οσ δαδοσ ε πορ ϖεριφιχαρ σε ο 
χαδερνο δε θυεστ⌡εσ εστ〈 χοmπλετο, σεm φαληασ δε ιmπρεσσο ε σε χορρεσπονδε ◊ Φυνο 
Τεmπορ〈ρια παρα ο θυαλ σε ινσχρεϖευ.  
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11.5 Χονσταταδα θυαλθυερ διϖεργνχια νο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ου νο χαρτο ρεσποστα, ο χανδιδατο 
δεϖερ〈 ιmεδιαταmεντε χοmυνιχ〈−λα αο φισχαλ δε σαλα. Α Χοορδεναο δε προϖασ διλιγενχιαρ〈 παρα 
θυε ο χαρτο−ρεσποστα ου χαδερνο δε θυεστ⌡εσ σεϕα συβστιτυδο χοm α βρεϖιδαδε ποσσϖελ, σενδο 
ασσεγυραδα αο χανδιδατο α προρρογαο δο ηορ〈ριο δε εντρεγα δα προϖα πελο mεσmο τεmπο γαστο 
να συβστιτυιο δοσ mατεριαισ διϖεργεντεσ.  

11.6 Ασ αλτερνατιϖασ χορρετασ δασ θυεστ⌡εσ δεϖερο σερ mαρχαδασ νο χαρτο−ρεσποστα, δε αχορδο χοm 
ασ ινστρυ⌡εσ νελε χοντιδασ, χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα φειτα δε mατεριαλ τρανσπαρεντε χοm τιντα δε 
χορ αζυλ ου πρετα.  

11.7 Ασ θυεστ⌡εσ σερο χορριγιδασ υνιχαmεντε πελο ρεγιστρο δο χανδιδατο νο χαρτο−ρεσποστα, νο 
σενδο ϖ〈λιδασ ασ ανοτα⌡εσ φειτασ νο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ου εm θυαλθυερ ουτρο λυγαρ.  

11.8 Νο σερο συβστιτυδοσ οσ χαρτ⌡εσ πορ ερρο δο χανδιδατο νεm ατριβυδοσ ποντοσ ◊σ θυεστ⌡εσ νο 
ασσιναλαδασ, ου mαρχαδασ χοm mαισ δε υmα αλτερνατιϖα, εmενδασ ου ρασυρασ, α λ〈πισ ου χοm 
χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα χοm χορ διϖερσα δασ εσταβελεχιδασ ου εm δεσαχορδο χοm ασ 
ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο χαδερνο δε προϖασ ε ου χαρτο−ρεσποστα.  

11.9 Ο χανδιδατο σ⌠ ποδερ〈 εντρεγαρ α προϖα ε δειξαρ ο λοχαλ δεποισ δε δεχορριδοσ 60 (σεσσεντα) 
mινυτοσ δο σευ ινχιο, mεσmο θυε α τενηα χονχλυδο ου τενηα σιδο εξχλυδο δο Προχεσσο σελετιϖο. 

11.10 Αο χονχλυιρ α προϖα ου φινδο ο ηορ〈ριο δετερmιναδο παρα α χονχλυσο, ο χανδιδατο εντρεγαρ〈 ο 
χαρτο−ρεσποστα δεϖιδαmεντε ασσιναδο ε ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ. Α νο ασσινατυρα δο χαρτο 
ρεσποστα ε ου α ρεχυσα δε συα εντρεγα ου δο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ, ιmπλιχα α ατριβυιο δε νοτα 
0,00 (ζερο). 

11.11 Οσ 03 (τρσ) λτιmοσ χανδιδατοσ δε χαδα σαλα σ⌠ ποδερο εντρεγαρ ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ, ο 
χαρτο−ρεσποστα αο mεσmο τεmπο.  

11.12 Νο ηαϖερ〈, εm θυαλθυερ ηιπ⌠τεσε, σεγυνδα χηαmαδα παρα α προϖα, νεm α ρεαλιζαο δε προϖα 
φορα δο ηορ〈ριο ε λοχαλ mαρχαδο παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ.  

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

11.14 Ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ε ο γαβαριτο πρελιmιναρ δα Προϖα Εσχριτα σερο πυβλιχαδοσ α παρτιρ δασ 20 
ηορασ δο δια δα συα ρεαλιζαο, νο ενδερεο ελετρνιχο δο Προχεσσο σελετιϖο. 

12 DΑ ΠΡΟςΑ DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ. 

12.1 Α σεγυνδα εταπα δο Χονχυρσο Πβλιχο παρα ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ δε Αδmινιστραδορ Εσχολαρ, 
Οριενταδορ Εδυχαχιοναλ, Συπερϖισορ Εσχολαρ ε Προφεσσορ, χοmπρεενδε α Προϖα δε Ττυλοσ δε 
χαρ〈τερ υνιχαmεντε χλασσιφιχατ⌠ριο. 

12.2 Dεϖερο σερ απρεσενταδοσ παρα ποντυαο: 

1. Χερτιφιχαδοσ ου διπλοmασ δε χυρσοσ δε Π⌠σ−Γραδυαο. 
2. Χερτιφιχαδοσ ου διπλοmασ δε χυρσοσ δε απερφειοαmεντο ου δε ατυαλιζαο. 

12.3 Παρα παρτιχιπαρ δα Προϖα δε Ττυλοσ ο χανδιδατο δεϖερ〈 φαζερ ο υπλοαδ, ου εντρεγαρ εm υm δοσ 
Ποστοσ δε Ατενδιmεντο αο χανδιδατο ατ ◊σ 15 ηορασ δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ οσ χερτιφιχαδοσ ε 
διπλοmασ παρα σερεm αϖαλιαδοσ. Οσ δοχυmεντοσ ταmβm ποδερο σερ ενϖιαδοσ πελο χορρειο, mασ 
σ⌠ σερο αναλισαδοσ σε φορεm εντρεγυεσ ◊ ΦΕΠΕΣΕ ατ α δατα ε ηορ〈ριοσ εσταβελεχιδοσ πελο Εδιταλ 
παρα α εντρεγα πρεσενχιαλ, ινδεπενδεντεmεντε δα δατα ε ηορ〈ριο δε ποσταγεm. ςαλεm παρα φινσ 
δε διρειτο, χοmο χοmπροϖαο, ο χαριmβο ου ρεγιστρο δα εντρεγα πελοσ χορρειοσ δα 
χορρεσπονδνχια ◊ ΦΕΠΕΣΕ. 
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12.3.1 DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ ΘΥΕ DΕςΕΜ ΣΕΡ ΕΝΤΡΕΓΥΕΣ 

1. Ρεθυεριmεντο δε παρτιχιπαο να Προϖα δε Ττυλοσ (ανεξο 4) 
2. Χ⌠πια ξερογρ〈φιχα σιmπλεσ δε χερτιφιχαδο ου διπλοmα δε χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο (ανϖερσο, 

ϖερσο ε ανεξοσ), ρεγιστραδο νο ⌠ργο χοmπετεντε, εmιτιδο να φορmαο υνιϖερσιτ〈ρια 
εσπεχφιχα εξιγιδα παρα ο προϖιmεντο δα Φυνο Τεmπορ〈ρια παρα ο θυαλ σε χανδιδατου ου 
να 〈ρεα δε Εδυχαο; 

12.4 Χ⌠πιασ ξερογρ〈φιχασ σιmπλεσ δοσ χερτιφιχαδοσ ου διπλοmασ δε χυρσοσ δε απερφειοαmεντο ε ου  
ατυαλιζαο, χοm α χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε 10 (δεζ) ηορασ, ρεαλιζαδοσ εm περοδο ποστεριορ α 1≡ 
δε σετεmβρο δε 2017,  να φορmαο εξιγιδα παρα ο προϖιmεντο δα Φυνο Τεmπορ〈ρια παρα α 
θυαλ σε χανδιδατου ου να 〈ρεα δε Εδυχαο, εmιτιδοσ πορ ινστιτυι⌡εσ δε ενσινο ου ⌠ργοσ 
πβλιχοσ (φεδεραλ, εσταδυαλ ου mυνιχιπαλ), χρεδενχιαδο πελο ΜΕΧ, ου ΧΕΕ ου πελο ΧΟΝΣΕΜΕ.  

12.5 Σερο χονσιδεραδοσ να 〈ρεα δε Εδυχαο, παρα ποντυαο να Προϖα δε Ττυλοσ, υνιχαmεντε οσ 
χερτιφιχαδοσ οβτιδοσ εm χυρσοσ δε π⌠σ−γραδυαο νασ δισχιπλινασ ρελαχιοναδασ να Ταβελα δε ℑρεασ 
δε Χονηεχιmεντο/Αϖαλιαο δα ΧΑΠΕΣ ε εm Πσιχοπεδαγογια. 

ΤΑΒΕΛΑ DΕ ℑΡΕΑΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ/ΑςΑΛΙΑ∩℘Ο − ΧΑΠΕΣ 

ℑΡΕΑ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 

 Αδmινιστραο δε σιστεmασ εδυχαχιοναισ 
 Αδmινιστραο δε υνιδαδεσ εδυχατιϖασ 
 Αδmινιστραο εδυχαχιοναλ 
 Αντροπολογια εδυχαχιοναλ 
 Αϖαλιαο δε σιστεmασ, ινστ. Πλανοσ ε προγραmασ εδυχαχιοναισ 
 Αϖαλιαο δα απρενδιζαγεm 
 Χυρρχυλο 
 Χυρρχυλοσ εσπεχφιχοσ παρα νϖεισ ε τιποσ δε εδυχαο 
 Εχονοmια δα εδυχαο 
 Εδυχαο δε αδυλτοσ 
 Εδυχαο εm περιφεριασ υρβανασ 
 Εδυχαο εσπεχιαλ 
 Εδυχαο περmανεντε 
 Εδυχαο πρ−εσχολαρ 
 Εδυχαο ρυραλ 
 Ενσινο προφισσιοναλιζαντε 
 Ενσινο−απρενδιζαγεm 
 Φιλοσοφια δα εδυχαο 
 Φυνδαmεντοσ δα εδυχαο 
 Ηιστ⌠ρια δα εδυχαο 
 Μτοδοσ ε τχνιχασ δε ενσινο 
 Οριενταο ε αχονσεληαmεντο 
 Οριενταο εδυχαχιοναλ 
 Οριενταο ϖοχαχιοναλ 
 Πλανεϕαmεντο ε αϖαλιαο εδυχαχιοναλ 
 Πλανεϕαmεντο εδυχαχιοναλ 
 Πολτιχα εδυχαχιοναλ 
 Πσιχολογια εδυχαχιοναλ 
 Σοχιολογια δα εδυχαο 
 Τεχνολογια εδυχαχιοναλ 
 Τεορια γεραλ δε πλανεϕαmεντο ε δεσεν. Χυρριχυλαρ 
 Τεοριασ δα ινστρυο 
 Τ⌠πιχοσ εσπεχφιχοσ δε εδυχαο 

Φοντε: ηττπ://ωωω.χαπεσ.γοϖ.βρ/αϖαλιαχαο/ινστρυmεντοσ−δε−αποιο/ταβελα−δε−αρεασ−δο−χονηεχιmεντο−αϖαλιαχαο 

12.6 Οσ δοχυmεντοσ εντρεγυεσ δεϖεm σερ χ⌠πιασ δε ιγυαλ τεορ δο ανϖερσο, ϖερσο ε εϖεντυαισ ανεξοσ, 
περφειταmεντε λεγϖεισ, σεm ρασυρασ, ρασγοσ ου mανχηασ, θυε περmιταm χοm χλαρεζα α συα λειτυρα 
ε αϖαλιαο. 
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12.7 Οσ ττυλοσ δε χυρσοσ δε π⌠σ−γραδυαο εm νϖελ δε Μεστραδο ε ου Dουτοραδο οβτιδοσ νο εξτεριορ 
δεϖερο σερ ϖαλιδαδοσ πορ ινστιτυιο ναχιοναλ, να φορmα δα λει.  

12.8 Οσ δοχυmεντοσ ρεδιγιδοσ εm λνγυα εστρανγειρα δεϖερο σερ αχοmπανηαδοσ πορ τραδυο φειτα 
πορ τραδυτορ οφιχιαλ.  

12.9 Ο χανδιδατο αο παρτιχιπαρ δα Προϖα δε Ττυλοσ δεχλαρα θυε οσ δοχυmεντοσ εντρεγυεσ σο 
αυτντιχοσ, νο σε χονστιτυεm πρ−ρεθυισιτο παρα ο προϖιmεντο δα Φυνο Τεmπορ〈ρια α θυε σε 
χανδιδατα, οβεδεχεm α τοδασ ασ δετερmινα⌡εσ δο Εδιταλ ε θυε εϖεντυαισ διϖεργνχιασ εντρε ο 
νοmε ινφορmαδο να ινσχριο ε ο χονσταντε δο διπλοmα, σο δεϖιδασ α αλτεραο εm σευ ρεγιστρο 
χιϖιλ πορ φορα δε χασαmεντο ου θυαλθυερ ατο λεγαλ θυε δεϖερ〈 χοmπροϖαρ, χασο σολιχιταδο. 

12.10 ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο に  

12.10.1 ΧΥΡΣΟΣ DΕ ΠΣ−ΓΡΑDΥΑ∩℘Ο Β 

12.10.1.1 Σερ〈 αϖαλιαδο υνιχαmεντε υm ττυλο. Χασο ο χανδιδατο απρεσεντε mαισ δε υm δοχυmεντο, σερ〈 
ποντυαδο υνιχαmεντε ο δε mαιορ γραυ αχαδmιχο. 

ΕΣΠΕΧΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ DΟ Τ⊆ΤΥΛΟ/ΧΟΜΠΡΟςΑΝΤΕΣ ΕΞΙΓΙDΟΣ  ςΑΛΟΡ 
ΥΝΙΤℑΡΙΟ  

ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ 
ΜℑΞΙΜΑ  

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 
ΜℑΞΙΜΑ  

Χ⌠πια σιmπλεσ δο Dιπλοmα/χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο νο 
⌠ργο χοmπετεντε, δο Ττυλο δε Dουτορ να φορmαο εξιγιδα παρα ο 
προϖιmεντο δα Φυνο Τεmπορ〈ρια παρα α θυαλ σε χανδιδατου ου εm 
Εδυχαο. 

1,00 1 1,00 

Χ⌠πια σιmπλεσ δο Dιπλοmα/χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο νο 
⌠ργο χοmπετεντε, δο Ττυλο δε Μεστρε να φορmαο εξιγιδα παρα ο 
προϖιmεντο δα Φυνο Τεmπορ〈ρια παρα α θυαλ σε χανδιδατου ου εm 
Εδυχαο. 

0,50 1 0,50 

Χ⌠πια σιmπλεσ δο Dιπλοmα/χερτιφιχαδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο νο 
⌠ργο χοmπετεντε, δο Ττυλο δε Εσπεχιαλιστα να φορmαο εξιγιδα παρα 
ο προϖιmεντο δα Φυνο Τεmπορ〈ρια παρα α θυαλ σε χανδιδατου ου εm 
Εδυχαο 

0,25 1 0,25 

12.10.2 ΧΥΡΣΟΣ DΕ ΑΠΕΡΦΕΙ∩ΟΑΜΕΝΤΟ Ε ΑΤΥΑΛΙΖΑ∩℘Ο  

12.10.2.1 Σερο σοmαδασ ασ χαργασ ηορ〈ριασ δοσ χερτιφιχαδοσ ε ου διπλοmασ δοσ χυρσοσ δε απερφειοαmεντο/ 
ατυαλιζαο εντρεγυεσ δεσδε θυε οβεδεαm ◊σ νορmασ δο πρεσεντε Εδιταλ. Α ποντυαο m〈ξιmα 
σερ〈 δε 1,00 (υm) ποντο, χορρεσπονδεντε ◊ σοmα δα χαργα ηορ〈ρια συπεριορ α 500 ηορασ δε 
φορmαο. 

ΕΣΠΕΧΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ / ΧΟΜΠΡΟςΑΝΤΕΣ ΕΞΙΓΙDΟΣ 
ΣΟΜΑ DΑ  
ΧΑΡΓΑ ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 

Χ⌠πιασ ξερογρ〈φιχασ σιmπλεσ δοσ χερτιφιχαδοσ ου διπλοmασ δε χυρσοσ δε 
απερφειοαmεντο ε ου ατυαλιζαο, χοm α χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε 10 ηορασ, 
ρεαλιζαδοσ εm περοδο ποστεριορ α 1≡ δε σετεmβρο δε 2017, να φορmαο εξιγιδα 
παρα ο προϖιmεντο δα Φυνο Τεmπορ〈ρια παρα α θυαλ σε χανδιδατου ου εm 
Εδυχαο εmιτιδοσ πορ ινστιτυι⌡εσ δε ενσινο ου ⌠ργοσ πβλιχοσ (φεδεραλ, 
εσταδυαλ ου mυνιχιπαλ), χρεδενχιαδοσ πελο ΜΕΧ, ου ΧΕΕ ου πελο ΧΟΝΣΕΜΕ.  

10 α 100 ηορασ 0,10 

101 α 200 ηορασ 0,20 

201 α 300 ηορασ 0,40 

301 α 400 ηορασ 0,60 

401 α 500 ηορασ 0,80 

+ δε 500 ηορασ 1,00 

12.11 Α νοτα δα Προϖα δε Ττυλοσ σερ〈 ο σοmατ⌠ριο δα ποντυαο οβτιδα πελο χυρσο δε π⌠σ−γραδυαο ε 
χυρσοσ δε ατυαλιζαο ε απερφειοαmεντο απρεσενταδοσ, χονφορmε α φ⌠ρmυλα αβαιξο: 

ΝΠΤ= ΠΤΠΓ+ ΠΧΑΤ 

Σενδο: 
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 ΠΤΠΓ= ποντυαο δο ττυλο δε π⌠σ−γραδυαο. 
 ΠΧΑΤ= ποντυαο οβτιδα χοm οσ χυρσοσ δε ατυαλιζαο ε απερφειοαmεντο. 

12.12 Α ποντυαο οβτιδα να Προϖα δε Ττυλοσ (m〈ξιmο 2,00), σερ〈 σοmαδα ◊ δα Προϖα Εσχριτα, παρα α 
οβτενο δα νοτα φιναλ δο χανδιδατο.  

12.13 Σ⌠ σερ〈 χοmπυταδα α ποντυαο οβτιδα πελοσ χανδιδατοσ θυε οβτιϖερεm α νοτα mνιmα εξιγιδα να 
Προϖα Εσχριτα. 

12.14 Νο σερο ποντυαδοσ:  

1. Χερτιδ⌡εσ, ατεσταδοσ ου θυαισθυερ ουτροσ δοχυmεντοσ θυε νο σεϕαm χερτιφιχαδοσ ου 
διπλοmασ εmιτιδοσ να φορmα δα λει ε δα εξιγιδα νο πρεσεντε Εδιταλ, σαλϖο σε ο χυρσο τιϖερ σιδο 
χονχλυδο απ⌠σ 6 δε σετεmβρο δε 2018. Νεστε χασο, σερ〈 αχειτα χερτιδο εmιτιδα πελα 
Σεχρεταρια δο Προγραmα δε Π⌠σ−Γραδυαο, ου δο ⌠ργο θυε mινιστρου ο χυρσο δε 
απερφειοαmεντο ου ατυαλιζαο, ατεστανδο τερ ο χανδιδατο χονχλυδο τοδασ ασ εταπασ δο 
Προγραmα ου Χυρσο, ε θυε ο σευ Dιπλοmα/ Χερτιφιχαδο εστ〈 σενδο χονφεχχιοναδο ου 
ενχαmινηαδο παρα ρεγιστρο; 

2. Χ⌠πιασ θυε νο σεϕαm περφειταmεντε λεγϖεισ; 
3. Dοχυmεντοσ εντρεγυεσ πορ θυαλθυερ mειο απ⌠σ ◊σ 15 ηορασ δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ; 
4. Χερτιφιχαδοσ ου διπλοmασ θυε νο χορρεσπονδαm ◊ φορmαο υνιϖερσιτ〈ρια εσπεχφιχα δα 

Φυνο Τεmπορ〈ρια/ δισχιπλινα παρα ο θυαλ σε χανδιδατου; 
5. Χερτιφιχαδοσ ου διπλοmασ δε χυρσοσ εm Εδυχαο θυε νο σε ενθυαδρεm να Ταβελα δε ℑρεασ 

δε Χονηεχιmεντο/Αϖαλιαο δα ΧΑΠΕΣ, χονσταντε δο ιτεm 12.5. 
6.  Dοχυmεντοσ θυε νο χοντενηαm ο ρεγιστρο νο ⌠ργο χοmπετεντε ε ου, θυανδο εξιγιδο, α 

ιδεντιφιχαο δο ατο λεγαλ δε χρεδενχιαmεντο δα ινστιτυιο εmιτεντε πελο ΜΕΧ, ου ΧΕΕ ου 
πελο ΧΟΝΣΕΜΕ. 

7. Χερτιφιχαδοσ ου διπλοmασ θυε εξχεδαm ο νmερο/χαργα ηορ〈ρια αδmιτιδοσ. 

12.15 ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α εντρεγα ου ενϖιο δα χορρετα δοχυmενταο. Χασο περχεβα 
αλγυm ερρο ποδερ〈 σολιχιταρ α συβστιτυιο δοσ δοχυmεντοσ, δεσδε θυε σεϕαm εντρεγυεσ ◊ ΦΕΠΕΣΕ 
ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. Νεστε χασο ο χανδιδατο δεϖερ〈 συβστιτυιρ τοδοσ οσ δοχυmεντοσ, 
ποισ οσ αντεριορmεντε ενϖιαδοσ σερο δεσχονσιδεραδοσ. Ενχερραδο ο πραζο δε εντρεγα (λτιmο δια 
δε ινσχρι⌡εσ), mεσmο να φασε ρεχυρσαλ, νο σερ〈 αχειτα α συβστιτυιο ου χοmπλεmενταο δοσ 
δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ. 

13 DΑ ΝΟΤΑ ΦΙΝΑΛ Ε ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 

13.1 Α νοτα φιναλ σερ〈 εξπρεσσα χοm 2 (δυασ) χασασ δεχιmαισ σεm αρρεδονδαmεντο ε οβτιδα ατραϖσ δο 
εmπρεγο δασ φ⌠ρmυλασ αβαιξο. 

13.1.1 Παρα ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ δε Εσπεχιαλιστα εm Εδυχαο ε Προφεσσορ: 

ΝΦ = ΝΠΕ + ΝΠΤ 

Σενδο:  

 ΝΦ = Νοτα φιναλ. 
 ΝΠΕ = Νοτα δα Προϖα Εσχριτα. 
 ΝΠΤ= Νοτα δα Προϖα δε Ττυλοσ 

13.1.2 Παρα ασ δεmαισ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ: 

ΝΦ = ΝΠΕ  

Σενδο:  
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 ΝΦ = Νοτα φιναλ. 
 ΝΠΕ = Νοτα δα Προϖα Εσχριτα. 

13.2 Σερο χονσιδεραδοσ απροϖαδοσ νο Προχεσσο Σελετιϖο: 

13.2.1 Οσ χανδιδατοσ ◊σ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο συπεριορ θυε οβτιϖερεm νοτα 
φιναλ ιγυαλ ου συπεριορ α 4,00 (θυατρο). 

13.2.2 Οσ χανδιδατοσ ◊σ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο mδιο ε φυνδαmενταλ θυε 
οβτιϖερεm νοτα φιναλ ιγυαλ ου συπεριορ α 3,00 (τρσ). 

13.3 Οχορρενδο εmπατε να mδια φιναλ απλιχαρ−σε−〈 παρα ο δεσεmπατε, ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο 
δο αρτιγο 27 δα Λει Φεδεραλ 10.741/03, παρα οσ χανδιδατοσ θυε σε ενθυαδραρεm να χονδιο δε 
ιδοσο νοσ τερmοσ δο αρτιγο 1≡ δα mενχιοναδα Λει (ποσσυρεm 60 ανοσ χοmπλετοσ ου mαισ). Παρα ο 
εφειτο δε δεσεmπατε, σερ〈 χονσιδεραδα α ιδαδε δο χανδιδατο να δατα δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. 

13.4 Παρα οσ χανδιδατοσ θυε νο σε ενθυαδραρεm νο ιτεm αντεριορ, να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δε νοτασ, 
ο δεσεmπατε σερ〈 φειτο ατραϖσ δοσ σεγυιντεσ χριτριοσ:  

1. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ;  
2. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Τεmασ δε Εδυχαο (ενσινο συπεριορ); 
3. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λνγυα Πορτυγυεσα; 
4. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Σεγυρανα νο Τραβαληο (ενσινο φυνδαmενταλ); 
5. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Ασπεχτοσ ηιστ⌠ριχοσ, γεογρ〈φιχοσ, εχονmιχοσ ε χυλτυραισ; 
6. Α χονδιο δε ϕυραδο δεχλαραδα να φορmα ε πραζο πρεϖιστοσ πορ εστε Εδιταλ; 
7. Μαιορ ιδαδε, χονσιδεραδα α ιδαδε δο χανδιδατο να δατα δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. 

14 DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

14.1 Χαβερο ρεχυρσοσ χοντρα οσ σεγυιντεσ ατοσ δο πρεσεντε Προχεσσο σελετιϖο: 

1. Εδιταλ (Ιmπυγναο); 
2. Ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ισενο δο ϖαλορ δα ινσχριο; 
3. Νο ηοmολογαο δα ινσχριο; 
4. Χοντεδο δασ θυεστ⌡εσ ε γαβαριτο προϖισ⌠ριο δα Προϖα Εσχριτα; 
5. Νοτα δα Προϖα Εσχριτα; 
6. Νοτα δα Προϖα δε Ττυλοσ 
7. Χλασσιφιχαο φιναλ. 

14.2 Ο πραζο παρα ιmπυγναο δο Εδιταλ σερ〈 δε ατ 05 (χινχο) διασ τεισ απ⌠σ α πυβλιχαο, χαβενδο 
ιντερποσιο δε ρεχυρσο δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδο περαντε α Χοmισσο Οργανιζαδορα δο 
Προχεσσο σελετιϖο. 

14.3 Οσ ρεχυρσοσ αοσ δεmαισ ατοσ δεϖερο σερ ιντερποστοσ ατ ◊σ 18 ηορασ δο σεγυνδο δια τιλ 
συβσεθυεντε ◊ διϖυλγαο. 

14.4 Οσ ρεχυρσοσ ποδερο σερ ιντερποστοσ υνιχαmεντε πελα Ιντερνετ, ονλινε νο στιο δο Προχεσσο 
σελετιϖο: ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ. 

14.5 Παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ πελα Ιντερνετ ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

1. Αχεσσαρ α π〈γινα δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ: 
ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ. 

2. Πρεενχηερ ονλινε, σεγυινδο τοδασ ασ οριεντα⌡εσ δο σιστεmα, ο ρεθυεριmεντο χοm 
αργυmενταο χλαρα, χονσιστεντε ε οβϕετιϖα. Χασο ο ρεχυρσο σεϕα χοντρα ο τεορ δα θυεστο 
ου γαβαριτο πρελιmιναρ, δεϖε σερ πρεενχηιδο υm ρεθυεριmεντο παρα χαδα υmα δασ 
θυεστ⌡εσ χοντεσταδασ. 
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14.5.1 Ο χανδιδατο θυε νο δισπονηα εθυιπαmεντο ου χονδι⌡εσ δε αχεσσο ◊ Ιντερνετ, ποδερ〈 
χοmπαρεχερ α υm δοσ Ποστοσ δε Ατενδιmεντο εm Φλοριαν⌠πολισ ου Βαλνε〈ριο Χαmβορι, 
ρεσπειταδο ο ηορ〈ριο δε φυνχιοναmεντο ινφορmαδο, πεσσοαλmεντε mυνιδο δε δοχυmεντο δε 
ιδεντιδαδε οριγιναλ χοm φοτο ου πορ Προχυραδορ mυνιδο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, 
χοm φοτο, χ⌠πια αυτεντιχαδα δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε δο χανδιδατο ε δοχυmεντο οριγιναλ δε 
Προχυραο Πβλιχα ου Παρτιχυλαρ χοm φινσ εσπεχφιχοσ δε ιντερπορ ρεχυρσο αδmινιστρατιϖο εm 
δεσφαϖορ δε ατο δο Προχεσσο σελετιϖο, ονδε τερ〈 α συα δισποσιο εθυιπαmεντο ε πεσσοαλ τρειναδο 
παρα οριενταρ α ιντερποσιο δο ρεχυρσο δεσεϕαδο. 

14.6 Σ⌠ σερο αναλισαδοσ οσ ρεθυεριmεντοσ ιντερποστοσ θυε πρεενχηερεm τοδασ ασ εξιγνχιασ δο 
Εδιταλ. 

14.7 Νο σερο αχειτοσ ρεχυρσοσ ιντεmπεστιϖοσ, σεm φυνδαmενταο τχνιχα, θυε νο γυαρδεm 
ρελαο χοm α mατρια εm δεβατε ου mεραmεντε προτελατ⌠ριοσ. 

14.8 Χασο ο χανδιδατο εντρεγυε mαισ δε υm ρεχυρσο χοντρα α mεσmα θυεστο ου ατο δο Προχεσσο 
σελετιϖο, σ⌠ σερ〈 αναλισαδο ο λτιmο τρανσmιτιδο ου εντρεγυε. 

14.9 Νο χασο δε ανυλαο δε θυαλθυερ θυεστο, ελα σερ〈 χονσιδεραδα χοmο χορρετα παρα τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ θυε πρεσταραm α ρεσπεχτιϖα προϖα.  

14.10 Νο χασο δε ερρο να ινδιχαο δα ρεσποστα χορρετα, ο γαβαριτο πρελιmιναρ σερ〈 αλτεραδο, σενδο ασ 
προϖασ χορριγιδασ χοm βασε νο γαβαριτο δεφινιτιϖο.  

14.11 Ο δεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ σερ〈 πυβλιχαδο χολετιϖαmεντε νο στιο δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ. 
Υmα ρεσποστα ινδιϖιδυαλ α χαδα ρεθυεριmεντο σερ〈 αχεσσϖελ να αβα Ρεσποστασ α Ρεχυρσοσ ε 
Ρεθυεριmεντοσ. Νο σερο ενχαmινηαδασ ρεσποστασ πορ θυαλθυερ ουτρο mειο. 

14.12 Α δεχισο εξαραδα νοσ ρεχυρσοσ πελα Βανχα Εξαmιναδορα ε ου Χοmισσο Οργανιζαδορα  
ιρρεχορρϖελ να εσφερα αδmινιστρατιϖα.  

14.13 Απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ ου δεχισο ηαϖιδα πελα Χοmισσο Οργανιζαδορα εm 
ϖιρτυδε δε ερρο, ποδερ〈 ηαϖερ αλτεραο δα ποντυαο ε ου χλασσιφιχαο ινιχιαλmεντε οβτιδα παρα 
υmα χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ ου, αινδα α δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ α 
νοτα mνιmα εξιγιδα παρα α προϖα. 

15 DΑ ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο 

15.1 Α χονϖοχαο ε χοντραταο δοσ χανδιδατοσ  δε χοmπετνχια ε ρεσπονσαβιλιδαδε δο Μυνιχπιο 
δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι. 

15.2 Α χλασσιφιχαο νεστε Προχεσσο Σελετιϖο νο ασσεγυρα αο χανδιδατο ο διρειτο δε χοντραταο 
αυτοm〈τιχα. Α δεχισο δε χοντραταο  χοmπετνχια δο Ποδερ Εξεχυτιϖο Μυνιχιπαλ, δεντρο δα 
δισπονιβιλιδαδε δε ϖαγασ ε χαργα ηορ〈ρια νο δεχορρερ δο Ανο Λετιϖο δε 2020, ποδενδο ο 
χανδιδατο σερ ρεmανεϕαδο παρα θυαλθυερ υmα δασ υνιδαδεσ δε ενσινο δο Μυνιχπιο, δε αχορδο 
χοm α νεχεσσιδαδε εξιστεντε.  

15.3 Ο χανδιδατο απροϖαδο οβριγα−σε α mαντερ ατυαλιζαδο σευσ δαδοσ πεσσοαισ. Ατ α πυβλιχαο δο 
ρεσυλταδο ε χλασσιφιχαο φιναλ, ασ αλτερα⌡εσ δε ενδερεο ποδερο σερ εφετυαδασ νο σιτε δο 

Προχεσσο Σελετιϖο ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ.φεπεσε.οργ.βρ να ℑΡΕΑ DΕ ΑΧΕΣΣΟ ΡΕΣΕΡςΑDΟ 
ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ. Απ⌠σ ◊ πυβλιχαο δο ρεσυλταδο α ατυαλιζαο δεϖερ〈 σερ φειτα ϕυντο ◊ Πρεφειτυρα 

Μυνιχιπαλ.  

15.4 Ασ χοντρατα⌡εσ σεγυιρο α σεγυιντε ορδεm: 
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1 Σερο χοντραταδοσ πριmειραmεντε οσ προφισσιοναισ χοm δισπονιβιλιδαδε παρα ασσυmιρ 40 
ηορασ σεmαναισ, δεποισ ◊θυελεσ χοm δισπονιβιλιδαδε δε 30 ηορασ σεmαναισ, εm σεγυιδα, 
◊θυελεσ χοm δισπονιβιλιδαδε δε 20 ηορασ σεmαναισ ε πορ φιm, ◊θυελεσ χοm 
δισπονιβιλιδαδε παρα 10 ηορασ σεmαναισ, δε αχορδο χοm α νεχεσσιδαδε εξιστεντε. 

15.5 Ασ χονϖοχα⌡εσ δοσ χανδιδατοσ σερο φειτασ ατραϖσ δο σιτε δα Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ νο ενδερεο 
ωωω.βχ.σχ.γοϖ.βρ/εδιταισ.  

15.6 Οσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ δεϖερο χοmπαρεχερ νο δια ε ηορ〈ριο ινφορmαδο νο Εδιταλ δε 
Χονϖοχαο, νο σεγυιντε ενδερεο: 

Σεχρεταρια δε Εδυχαο 
Dεπαρταmεντο δε Γεστο δε Πεσσοασ 

Ρυα: Χαmβορι, ν≡ 100 
Βαιρρο δοσ Μυνιχπιοσ 
Βαλνε〈ριο Χαmβορι 

15.7 Να δατα ινφορmαδα νο Εδιταλ δε Χονϖοχαο οσ χανδιδατοσ δεϖερο πορταρ δοχυmεντο δε 
ιδεντιφιχαο χοm φοτο. Νο χασο δε Προχυραδορ, αλm δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο, εσσε δεϖε 
απρεσενταρ ινστρυmεντο δε Προχυραο χοm ποδερεσ εσπεχφιχοσ παρα εσχοληερ ε ασσυmιρ ϖαγα. 

15.8 Α νο απρεσενταο δο χανδιδατο ου α ρεχυσα εm ασσυmιρ δε ιmεδιατο α ϖαγα οφερταδα νο 
ιmπλιχαρ〈 α συα ρεχλασσιφιχαο. Πασσαρ〈, νο ενταντο, α οχυπαρ α λτιmα ϖαγα δα Φυνο 
Τεmπορ〈ρια/δισχιπλινα ε σ⌠ ϖολταρ〈 α σερ χονϖοχαδο απ⌠σ τοδοσ οσ δεmαισ τερεm εσχοληιδο ϖαγασ, 
ινδεπενδεντεmεντε δε συα νοτα φιναλ ε ου χλασσιφιχαο ινιχιαλ. 

15.9 Ο χανδιδατο τερ〈 ο πραζο m〈ξιmο δε 48η (θυαρεντα ε οιτο ηορασ) χονταδοσ α παρτιρ δα δατα ε 
ηορ〈ριο δα χονϖοχαο παρα απρεσενταρ α δοχυmενταο δε χοντραταο α σεγυιρ ρελαχιοναδα: 

1. Dεχλαραο δε θυιταο χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ ε δε εσταρ πλενο γοζο δοσ διρειτοσ 
πολτιχοσ (οβτιδο νο χαρτ⌠ριο ελειτοραλ ου να ιmπριmιρ πελα ιντερνετ, νο ενδερεο 
ηττπ://ωωω.τσε.ϕυσ.βρ/ελειτορ/χερτιδοεσ/χερτιδαο−δε−θυιταχαο−ελειτοραλ/;  

2. Χ⌠πια δα Dεχλαραο δε Ιmποστο δε Ρενδα, σε ισεντο, φαζερ υmα δεχλαραο δε πρ⌠πριο 
πυνηο χοm φιρmα ρεχονηεχιδα δε βενσ ου δε νο ποσσυιρ βενσ;  

3. Dεχλαραο δε νο τερ σοφριδο, νο εξερχχιο δε φυνο πβλιχα, ασ πεναλιδαδεσ πρεϖιστασ; νο 
αρτιγο 137 ε σευ παρ〈γραφο νιχο, δα λει φεδεραλ ν≡ 8.112/90 ε να λεγισλαο; χορρεσπονδεντε 
δοσ εσταδοσ ε mυνιχπιοσ (σερ〈 φορνεχιδα νο ατο δα ποσσε πελο DΙΓΠ);  

4. Dεχλαραο δε νο αχυmυλαο ιλεγαλ δε Φυνο Τεmπορ〈ρια, χαργο πβλιχο, εmπρεγο 
πβλιχο ου περχεπο δε προϖεντοσ (σερ〈 φορνεχιδα νο ατο δα ποσσε νο DΙΓΠ);  

5. Χοmπροϖαο δο φορmυλ〈ριο πρεενχηιδο δεϖιδαmεντε πρεενχηιδο πελο στιο ελετρνιχο δο 
Μυνιχπιο 

6. Χ⌠πιασ ε οριγιναισ δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 
α. Χερτιδο δε νασχιmεντο δε φιληοσ mενορεσ (θυανδο χουβερ);  
β. Χερτιδο δε χασαmεντο (χοm αϖερβαο δε διϖ⌠ρχιο, σε φορ ο χασο);  
χ. Χοmπροϖαντε δο νϖελ δε εσχολαριδαδε εξιγιδο παρα ο Φυνο Τεmπορ〈ρια χονφορmε ο 

εξιγιδο εm Εδιταλ (διπλοmα, χερτιφιχαδο). Οσ χανδιδατοσ α Φυνο Τεmπορ〈ρια θυε εξιϕα 
ηαβιλιταο εm Εδυχαο Φσιχα δεϖεm απρεσενταρ χ⌠πια δο Ρεγιστρο νο Χονσεληο 
Ρεγιοναλ δα Προφισσο ϖ〈λιδο;  

δ. Χοmπροϖαντε δε ρεσιδνχια εm νοmε δο χοντραταδο, παι mε, χνϕυγε λεγαλ ου 
δεχλαραο δε ρεσιδνχια (χοm χοmπροϖαντε) εm νοmε δο προπριετ〈ριο αυτεντιχαδα εm 
χαρτ⌠ριο;  

ε. Χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα (σε mασχυλινο);  
φ. Νmερο δε ινσχριο νο ΠΙΣ/ΠΑΣΕΠ;  
γ. Χ⌠πια φρεντε ε ϖερσο δα χαρτειρα δε τραβαληο;  
η. Ττυλο δε ελειτορ;  
ι. Χαδαστρο δε Πεσσοασ Φσιχασ−ΧΠΦ;  
ϕ. ΡΓ (νο ποδε σερ χαρτειρα δε mοτοριστα).  
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κ. Θυανδο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, απρεσενταρ Λαυδο ου Ατεσταδο Μδιχο 
εσπεχιφιχανδο α ρεσπεχτιϖα δεφιχινχια 

λ. Παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Αλιmενταο; Χαρτειρα δε σαδε ε Χερτιφιχαδο δε 
mανιπυλαο δε αλιmεντοσ. 

7. Dοχυmεντοσ οριγιναισ:  
m. Ατεσταδο δε Αδmισσο εmιτιδο πορ mδιχο δο τραβαληο χοm ρεγιστρο νο ΧΡΜ, σοβ 

ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο χλασσιφιχαδο;  
ν. Νmερο δα χοντα βανχ〈ρια νο Βανχο Ιτα;  
ο. 01 (υmα) φοτοσ 3ξ4 (ατυαλ);  
π. Χαρτειρα δε τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ ΧΤΠΣ. 

15.10 Οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια απρεσενταρο, αλm δοσ εξαmεσ ϕ〈 ρεθυεριδοσ παρα τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ, Λαυδο Μδιχο οριγιναλ, εξπεδιδο νο πραζο m〈ξιmο δε 90 (νοϖεντα) διασ αντεσ δο 
τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, πορ προφισσιοναλ χοmπετεντε, δοχυmεντο θυε χοντενηα νοmε ε ΡΓ δο 
χανδιδατο, ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δε δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο 
χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ に ΧΙD, βεm χοmο α προϖ〈ϖελ 
χαυσα δα δεφιχινχια.  

15.11 Α χοmπροϖαο δα δεφιχινχια ε δα χοmπατιβιλιδαδε χοm ασ ατριβυι⌡εσ δα Φυνο Τεmπορ〈ρια 
σερ〈 φειτα νο ατο δα χοντραταο, ατραϖσ δε ατεσταδο φιρmαδο πορ mδιχο δα ρεδε οφιχιαλ δε 
σαδε. 

16 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 

16.1 ⊃ ϖεδαδα α παρτιχιπαο νο Προχεσσο σελετιϖο δε mεmβροσ δα Χοmισσο Οργανιζαδορα δο Προχεσσο 
σελετιϖο δο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι ε δε φυνχιον〈ριοσ δα ΦΕΠΕΣΕ. 

16.2 Α ινσχριο δο χανδιδατο πρεσυmε εσταρεm σατισφειτασ ασ εξιγνχιασ δισποστασ νο Εδιταλ. Οσ 
δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ σερο εξιγιδοσ δοσ χανδιδατοσ νο mοmεντο δα χοντραταο. Α νο 
απρεσενταο δεστεσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ ου δε θυαλθυερ δοσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ παρα 
α χοντραταο, ρεσυλταρ〈 να ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ θυε τιϖερ πρατιχαδο ε συα ελιmιναο δο 
Προχεσσο σελετιϖο. 

16.3 Dελεγα−σε χοmπετνχια ◊ Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ に ΦΕΠΕΣΕ παρα: 

1. Ρεχεβερ ασ ινσχρι⌡εσ ε ρεσπεχτιϖοσ ϖαλορεσ δασ ινσχρι⌡εσ; 
2. Dεφεριρ ε ινδεφεριρ ασ ινσχρι⌡εσ δοσ χανδιδατοσ; 
3. Εmιτιρ οσ δοχυmεντοσ δε χονφιρmαο δε ινσχρι⌡εσ; 
4. Ελαβοραρ, απλιχαρ, ϕυλγαρ, χορριγιρ ε αϖαλιαρ ασ προϖασ α θυε σε ρεφερε ο πρεσεντε Προχεσσο 

σελετιϖο; 
5. Ρεχεβερ ε απρεχιαρ οσ ρεχυρσοσ αδmινιστρατιϖοσ πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ; 
6. Εmιτιρ ρελατ⌠ριοσ δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ; 
7. Χονστιτυιρ χοmισσο ιντερνα δο Προχεσσο σελετιϖο ε δεσιγναρ βανχα εξαmιναδορα δε προϖασ. 

16.4 Ο φορο παρα διριmιρ θυαλθυερ θυεστο ρελαχιοναδα χοm ο Προχεσσο σελετιϖο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ 
 ο δα Χοmαρχα δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι, Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα. 

16.5 Σερ〈 εξχλυδο δο Προχεσσο σελετιϖο, πορ ατο δα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ 
に ΦΕΠΕΣΕ, ο χανδιδατο θυε:  

1. Φορ χυλπαδο πορ αγρεσσ⌡εσ ου δεσχορτεσιασ παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε 
ενχαρρεγαδα δε ρεαλιζαο δασ προϖασ;  

2. Φορ συρπρεενδιδο, δυραντε α απλιχαο δασ προϖασ, εm χοmυνιχαο χοm ουτρο χανδιδατο, 
ϖερβαλmεντε, πορ εσχριτο ου πορ θυαλθυερ ουτρα φορmα; 

3. Φορ φλαγραδο, υτιλιζανδο−σε δε θυαλθυερ mειο, ϖισανδο βυρλαρ α προϖα, φαλσα δεχλαραο ε ου 
φαλσα ιδεντιφιχαο πεσσοαλ;  

4. Αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖα δυραντε α συα ρεαλιζαο, σεm εσταρ αχοmπανηαδο δε υm 
φισχαλ; 
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5. Ρεχυσαρ−σε α εντρεγαρ αο φισχαλ θυαλθυερ mατεριαλ, υτενσλιο ε/ου εθυιπαmεντο νο 
περmιτιδο; 

6. Ρεχυσαρ−σε α εντρεγαρ αο φισχαλ, νο ηορ〈ριο δε χονχλυσο δα προϖα, ο χαδερνο δε προϖασ ε ο 
χαρτο ρεσποστα; 

7. Αγιρ εm δεσαχορδο χοm ασ νορmασ φιξαδασ νο Εδιταλ. 

16.6 Οσ χασοσ οmισσοσ σερο ρεσολϖιδοσ χονϕυνταmεντε πελο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι ε πελα 
Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ に ΦΕΠΕΣΕ. 

Βαλνε〈ριο Χαmβορι, 16 δε σετεmβρο δε 2019. 

ΠΡΕΦΕΙΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΛΝΕℑΡΙΟ ΧΑΜΒΟΡΙ∨ 
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ΑΝΕΞΟ 1 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΣ DΑ ΠΡΟςΑ ΕΣΧΡΙΤΑ 

Ιmπορταντε 

Νασ θυεστ⌡εσ ενϖολϖενδο χονηεχιmεντοσ δε λεγισλαο, ποδερο σερ οβϕετο δε θυεστ⌡εσ ασ αλτερα⌡εσ 
ηαϖιδασ ατ α δατα δε αβερτυρα δασ ινσχρι⌡εσ δο Προχεσσο σελετιϖο. 

ΦΥΝ∩∏ΕΣ ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑΣ ΧΟΜ ΕΞΙΓ⊇ΝΧΙΑ DΕ ΧΥΡΣΟ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ  
− ΠΑΡΑ ΤΟDΑΣ ΑΣ ΦΥΝ∩∏ΕΣ ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑΣ 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Λειτυρα, χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ δε νατυρεζα διϖερσα: δεσχριτιϖο, ναρρατιϖο, 
δισσερτατιϖο, ε δε διφερεντεσ γνεροσ. Φοντιχα: αχεντο τνιχο, σλαβα, σλαβα τνιχα. Ορτογραφια: 
διϖισο σιλ〈βιχα; αχεντυαο γρ〈φιχα; χορρεο ορτογρ〈φιχα. Μορφολογια: εστρυτυρα δοσ ϖοχ〈βυλοσ: 
ελεmεντοσ m⌠ρφιχοσ; προχεσσοσ δε φορmαο δε παλαϖρασ: δεριϖαο, χοmποσιο ε ουτροσ 
προχεσσοσ; χλασσεσ δε παλαϖρασ: χλασσιφιχαο, φλεξ⌡εσ νοmιναισ ε ϖερβαισ, εmπρεγο. Σινταξε: τεορια 
γεραλ δα φρασε ε συα αν〈λισε: φρασε, οραο, περοδο, φυν⌡εσ σιντ〈τιχασ; χονχορδνχια ϖερβαλ ε 
νοmιναλ; ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ, χρασε; χολοχαο δε προνοmεσ: πρ⌠χλισε, mεσ⌠χλισε, νχλισε 
(εm ρελαο α υm ου α mαισ δε υm ϖερβο). Σεmντιχα: αντνιmοσ, σιννιmοσ, ηοmνιmοσ ε 
παρνιmοσ. Dενοταο ε χονοταο. Φιγυρασ δε λινγυαγεm. Ποντυαο: εmπρεγο δοσ σιναισ δε 
ποντυαο. ταο δε τεξτο. Φοντιχα (αχεντυαο τνιχα ε γρ〈φιχα). Σινταξε (αν〈λισε σιντ〈τιχα, 
φυν⌡εσ σιντ〈τιχασ, τερmοσ δα οραο: εσσενχιαισ, ιντεγραντεσ ε αχεσσ⌠ριοσ). Ορα⌡εσ χοορδεναδασ. 
Ορα⌡εσ συβορδιναδασ συβσταντιϖασ, αδϕετιϖασ ε αδϖερβιαισ. Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. 
Ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. Πρεδιχαο ϖερβαλ. Χρασε. Χολοχαο προνοmιναλ. Σεmντιχα: 
Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ νο χοντεξτο. Ηοmνιmασ, παρνιmασ, αντνιmασ, σιννιmασ, 
mονοσσεmια ε πολισσεmια. Σεντιδο δενοτατιϖο ε χονοτατιϖο (φιγυραδο). Ποντυαο γρ〈φιχα. ςχιοσ 
δε λινγυαγεm. Ρεδαο Οφιχιαλ. 

ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΗΙΣΤΡΙΧΟΣ, ΓΕΟΓΡℑΦΙΧΟΣ, ΕΧΟΝΜΙΧΟΣ Ε ΧΥΛΤΥΡΑΙΣ 

Λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο ε διϖισο πολτιχα δο Βρασιλ. Εσταδοσ ε χαπιταισ. Εσταδο δε Σαντα 
Χαταρινα: λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο.  Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι: λοχαλιζαο, λιmιτεσ, 
〈ρεα, ποπυλαο, εχονοmια. Ασπεχτοσ ηιστ⌠ριχοσ ε χυλτυραισ δε Σαντα Χαταρινα: Πριmειροσ 
ποϖοαδορεσ, χολονιζαο, λεγαδο δοσ ιmιγραντεσ, φολχλορε. Φατοσ ιmπορταντεσ δα Ηιστ⌠ρια 
Χαταρινενσε: Ποϖοαmεντο ςιχεντιστα, Ποϖοαmεντο Αοριανο, Ινϖασο εσπανηολα (1777), 
Ρεϖολυο Φεδεραλιστα, Γυερρα δο Χοντεσταδο. Α εχονοmια δε Σαντα Χαταρινα: Ατιϖιδαδεσ 
εχονmιχασ, ιmπορτνχια παρα α εχονοmια βρασιλειρα. Μυνδο ατυαλ: ο χρεσχιmεντο δα ποπυλαο, 
α δεσιγυαλδαδε να προδυο ε διστριβυιο δε αλιmεντοσ. Προβλεmασ εχολ⌠γιχοσ: ο λιξο, α πολυιο, 
ασ αλτερα⌡εσ χλιm〈τιχασ, α διστριβυιο δε ρεχυρσοσ ηδριχοσ. Χονφλιτοσ βλιχοσ χοντεmπορνεοσ. 

ΤΕΜΑΣ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο 
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 Απρενδιζαγεm ε δεσενϖολϖιmεντο ηυmανο. Αϖαλιαο δα απρενδιζαγεm. Ο προϕετο πολτιχο 
πεδαγ⌠γιχο χοmο mεχανισmο δε γεστο εδυχαχιοναλ. Εδυχαο ινχλυσιϖα. Χυρρχυλο. Dιρετριζεσ 
Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ Γεραισ παρα α Εδυχαο Β〈σιχα. Ρεσολυο ΧΝΕ/ΧΠ ν≡ 2, δε 22/12/2017 − 
Βασε Ναχιοναλ Χοmυm Χυρριχυλαρ (ΒΝΧΧ).  Λει Ν≡ 3862, δε 18 δε δεζεmβρο δε 2015.∀Ινστιτυι Ο 
Πλανο Μυνιχιπαλ Dε Εδυχαο に ΠΜΕ.∀ 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑDΟΡ ΕΣΧΟΛΑΡ/ ΣΥΠΕΡςΙΣΟΡ ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΛ 

Αϖαλιαο δα απρενδιζαγεm. Dιδ〈τιχα ε τραβαληο πεδαγ⌠γιχο. Ο χυρρχυλο ε συασ ιmπλιχα⌡εσ 
διδ〈τιχο−πεδαγ⌠γιχασ. Ο προϕετο πολτιχο πεδαγ⌠γιχο. Πρινχπιοσ ε παρmετροσ θυε φυνδαmενταm 
ασ πρ〈τιχασ να εδυχαο ινφαντιλ ε νο ενσινο φυνδαmενταλ. Α οργανιζαο δοσ τεmποσ ε εσπαοσ ε 
α πρ〈τιχα πεδαγ⌠γιχα. Α πρ〈τιχα δο ρεγιστρο, πλανεϕαmεντο ε αϖαλιαο; Α φορmαο ινιχιαλ ε 
χοντινυαδα δο προφισσιοναλ δα εδυχαο. Ρελα⌡εσ ιντερπεσσοαισ ε ασ ιmπλιχα⌡εσ νο τραβαληο 
πεδαγ⌠γιχο; Μδιασ ε τεχνολογιασ δο χονηεχιmεντο ε θυαλιφιχαο δοσ προχεσσοσ δε ενσινο. Ασ 
ιδεντιδαδεσ θυε χονφιγυραm ο συϕειτο δα Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ. 

ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΣΤΑ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο−ΟΡΙΕΝΤΑDΟΡ ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΛ 

Αϖαλιαο δα απρενδιζαγεm. − Dιδ〈τιχα ε τραβαληο πεδαγ⌠γιχο. − Ο χυρρχυλο ε συασ ιmπλιχα⌡εσ 
διδ〈τιχο−πεδαγ⌠γιχασ. Ο προϕετο πολτιχο πεδαγ⌠γιχο. − Πσιχολογια δο δεσενϖολϖιmεντο ε δα 
απρενδιζαγεm. Ηιστ⌠ρια, Φιλοσοφια ε Σοχιολογια δα Εδυχαο. Φυνο σοχιαλ δα εσχολα ε ατυαο δο 
Οριενταδορ Εδυχαχιοναλ. Γεστο δεmοχρ〈τιχα εσχολαρ ε αρτιχυλαο χοmυνιτ〈ρια. Αϖαλιαο 
ινστιτυχιοναλ ε δο προχεσσο ενσινο απρενδιζαγεm. Τραβαληο χολετιϖο, πλανεϕαmεντο ε αρτιχυλαο 
χυρριχυλαρ. Εδυχαο Ινχλυσιϖα ε χυρρχυλο.  

ΙΝΤ⊃ΡΠΡΕΤΕ DΕ ΛΙΒΡΑΣ/ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΛΙΒΡΑΣ 

Φυνδαmεντοσ ε ασπεχτοσ λινγυστιχοσ δα Λνγυα Βρασιλειρα δε Σιναισ. Εδυχαο βιλνγυε. Ηιστ⌠ριχο 
δασ λνγυασ δε σιναισ. Χυλτυρα ε ιδεντιδαδεσ συρδασ. Μετοδολογια δε ενσινο εm Λνγυα Βρασιλειρα 
δε Σιναισ. Λινγυαγεm ε χογνιο. Εστρυτυρα γραmατιχαλ δα Λιβρασ (φονολογια, σινταξε, mορφολογια に 
ινχλυινδο υσο δε χλασσιφιχαδορεσ, σεmντιχο−πραγm〈τιχοσ).  
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ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΛ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΟ 

Πολτιχα Ναχιοναλ δε Εδυχαο Εσπεχιαλ να περσπεχτιϖα δα εδυχαο ινχλυσιϖα. Dιρετριζεσ ναχιοναισ 
παρα ο τραβαληο πεδαγ⌠γιχο χοm αλυνοσ δα mοδαλιδαδε εδυχαο εσπεχιαλ. Ρεχυρσοσ δε 
αχεσσιβιλιδαδε εδυχαχιοναλ. Τεχνολογια ασσιστιϖα ε συασ mοδαλιδαδεσ χοm νφασε να χοmυνιχαο 
αλτερνατιϖα. Χονχειτοσ: δεφιχινχια, δεφιχινχια φσιχα, δεφιχινχια ϖισυαλ, δεφιχινχια αυδιτιϖα, 
δεφιχινχια mενταλ, δεφιχινχια mλτιπλα, συρδο χεγυειρα, τρανστορνοσ γλοβαισ δο δεσενϖολϖιmεντο, 
αλτασ ηαβιλιδαδεσ/συπερδοταο, ατενδιmεντο εδυχαχιοναλ εσπεχιαλιζαδο. Πλανο δε Ατενδιmεντο 
Εδυχαχιοναλ Εσπεχιαλιζαδο. Λει εσταδυαλ 17291/17: χαπτυλο Ις: δο αχεσσο ◊ Εδυχαο. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ ΑΝΟΣ ΙΝΙΧΙΑΙΣ− 1≡ ΑΟ 5≡ ΑΝΟ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ− 20 Η/  

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ ΑΝΟΣ ΙΝΙΧΙΑΙΣ− 1≡ ΑΟ 5≡ ΑΝΟ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ− 40 Η 

Προχεσσο δε ενσιναρ ε απρενδερ. Πεδαγογια δα Ινφνχια, ασ διφερεντεσ διmενσ⌡εσ ηυmανασ, 
διρειτοσ δα ινφνχια, Dιδ〈τιχα ε Μετοδολογια δο Ενσινο εm Ανοσ Ινιχιαισ. Αλφαβετιζαο ε 
λετραmεντο. Λινγυαγεm οραλ ε εσχριτα. Προδυο δε τεξτοσ. Πρεχυρσορεσ ε σεγυιδορεσ δα Λιτερατυρα 
Ινφαντιλ νο Βρασιλ. Χονχειτοσ Μετοδολ⌠γιχοσ εσπεχφιχοσ δασ 〈ρεασ δο χονηεχιmεντο δε Πορτυγυσ, 
Ματεm〈τιχα, Ηιστ⌠ρια, Γεογραφια, Χινχιασ ε Αρτεσ δο Ενσινο Φυνδαmενταλ νοσ Ανοσ Ινιχιαισ. 
Τεmασ Τρανσϖερσαισ. Αλφαβετιζαο ε λετραmεντο. Προχεσσοσ χογνιτιϖοσ να αλφαβετιζαο. Α 
χονστρυο ε δεσενϖολϖιmεντο δα λειτυρα ε εσχριτα. Α φορmαο δο πενσαmεντο λ⌠γιχο δα χριανα. 
Ο αmβιεντε αλφαβετιζαδορ ε ασ διφιχυλδαδεσ δε απρενδιζαγεm. Α αλφαβετιζαο νοσ διφερεντεσ 
mοmεντοσ ηιστ⌠ριχοσ. Α φυνο σοχιαλ δα αλφαβετιζαο. Α ιντενχιοναλιδαδε δα αϖαλιαο νο 
προχεσσο δε απροπριαο ε προδυο δο χονηεχιmεντο. Dεσενϖολϖιmεντο λινγυστιχο ε 
δεσενϖολϖιmεντο χογνιτιϖο. Ασ εταπασ δο προχεσσο δε αλφαβετιζαο. Α ιmπορτνχια δα χονσχινχια 
φονολ⌠γιχα να αλφαβετιζαο. Α τεχνολογια α φαϖορ δα αλφαβετιζαο. Α περσπεχτιϖα ινφαντιλ να φασε 
δα αλφαβετιζαο.  

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ – ΑΡΤΕΣ 

Dιδ〈τιχα, Τενδνχιασ ε Πρ〈τιχασ Πεδαγ⌠γιχασ νο Ενσινο δε Αρτεσ. Α Αρτε να εσχολα 
σοχιοιντεραχιονιστα. Α εξπρεσσο αρτστιχα ε συασ διϖερσασ λινγυαγενσ νο ϖερβαισ (πιντυρα, 
δεσενηο, mσιχα, τεατρο, εσχυλτυρα). Προδυο δε Αρτεσ. Αρτε, α Λινγυαγεm Υνιϖερσαλ. Ηιστ⌠ρια δα 
Αρτε: δα Πρ−Ηιστ⌠ρια ◊ Αρτε Χοντεmπορνεα. Αρτε βρασιλειρα. Αρτε χαταρινενσε. Φολχλορε δο λιτοραλ 
χαταρινενσε.  Χριατιϖιδαδε ε προχεσσοσ δε χριαο.  

Ελεmεντοσ δε αρτεσ ϖισυαισ: φορmα, λυζ, χορ, εσπαο, τεmπο, τεξτυρα, mοϖιmεντο, ϖολυmε. Ο 
εσπαο βι ε τριδιmενσιοναλ. Αρτε χοmο εξπρεσσο ε χοmυνιχαο. Χοντεδο ε σιγνιφιχαδο νασ 
οβρασ δε αρτε.  

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΑΡΤΕΣ Χ⊇ΝΙΧΑΣ− ΤΕΑΤΡΟ  

Dιδ〈τιχα, Τενδνχιασ ε Πρ〈τιχασ Πεδαγ⌠γιχασ νο Ενσινο δε Αρτεσ. Α Αρτε να εσχολα 
σοχιοιντεραχιονιστα. Α εξπρεσσο αρτστιχα ε συασ διϖερσασ λινγυαγενσ νο ϖερβαισ (πιντυρα, 
δεσενηο, mσιχα, τεατρο, εσχυλτυρα). Προδυο δε Αρτεσ. Αρτε, α Λινγυαγεm Υνιϖερσαλ. Ηιστ⌠ρια δα 
Αρτε: δα Πρ−Ηιστ⌠ρια ◊ Αρτε Χοντεmπορνεα. Αρτε βρασιλειρα. Αρτε χαταρινενσε. Φολχλορε δο λιτοραλ 
χαταρινενσε.  Χριατιϖιδαδε ε προχεσσοσ δε χριαο.  

Ηιστ⌠ρια δο Τεατρο.  Ελεmεντοσ δα λινγυαγεm χνιχα: χορπο, ϖοζ, mοϖιmεντο, εσπαο−τεmπο; 
τεατρο να εδυχαο εσχολαρ. Λινγυαγεm τεατραλ.  Τεατρο χοmο υmα φερραmεντα πεδαγ⌠γιχα. 
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ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ – Μ∨ΣΙΧΑ/ ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − Μ∨ΣΙΧΑ− ΦΑΝΦΑΡΡΑ 

Dιδ〈τιχα, Τενδνχιασ ε Πρ〈τιχασ Πεδαγ⌠γιχασ νο Ενσινο δε Αρτεσ. Α Αρτε να εσχολα 
σοχιοιντεραχιονιστα. Α εξπρεσσο αρτστιχα ε συασ διϖερσασ λινγυαγενσ νο ϖερβαισ (πιντυρα, 
δεσενηο, mσιχα, τεατρο, εσχυλτυρα). Προδυο δε Αρτεσ. Αρτε, α Λινγυαγεm Υνιϖερσαλ. Ηιστ⌠ρια δα 
Αρτε: δα Πρ−Ηιστ⌠ρια ◊ Αρτε Χοντεmπορνεα. Αρτε βρασιλειρα. Αρτε χαταρινενσε. Φολχλορε δο λιτοραλ 
χαταρινενσε.  Χριατιϖιδαδε ε προχεσσοσ δε χριαο.  

Ηιστ⌠ρια δα Μσιχα. Χοmυνιχαο ε α εξπρεσσο πελα mσιχα: ιντερπρεταο, ιmπροϖισαο ε 
χοmποσιο.  Εδυχαο Μυσιχαλ: πρεσσυποστοσ ε οβϕετιϖοσ δα mσιχα να εσχολα; χυλτυρα ποπυλαρ. 
Εστρυτυραο Μυσιχαλ. Ελεmεντοσ δα τεορια mυσιχαλ.  

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − Μ∨ΣΙΧΑ− ΙΝΣΤΡΥΜΕΝΤΟ DΕ ΧΟΡDΑ/ ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − Μ∨ΣΙΧΑ− 

ΤΕΧΛΑDΟ 

Dιδ〈τιχα, Τενδνχιασ ε Πρ〈τιχασ Πεδαγ⌠γιχασ νο Ενσινο δε Αρτεσ. Α Αρτε να εσχολα 
σοχιοιντεραχιονιστα. Α εξπρεσσο αρτστιχα ε συασ διϖερσασ λινγυαγενσ νο ϖερβαισ (πιντυρα, 
δεσενηο, mσιχα, τεατρο, εσχυλτυρα). Προδυο δε Αρτεσ. Αρτε, α Λινγυαγεm Υνιϖερσαλ. Ηιστ⌠ρια δα 
Αρτε: δα Πρ−Ηιστ⌠ρια ◊ Αρτε Χοντεmπορνεα. Αρτε βρασιλειρα. Αρτε χαταρινενσε. Φολχλορε δο λιτοραλ 
χαταρινενσε.  Χριατιϖιδαδε ε προχεσσοσ δε χριαο.  

Ηιστ⌠ρια δα Μσιχα. Χοmυνιχαο ε α εξπρεσσο πελα mσιχα: ιντερπρεταο, ιmπροϖισαο ε 
χοmποσιο.  Εδυχαο Μυσιχαλ: πρεσσυποστοσ ε οβϕετιϖοσ δα mσιχα να εσχολα; χυλτυρα ποπυλαρ. 
Εστρυτυραο Μυσιχαλ. Ελεmεντοσ δα τεορια mυσιχαλ.  

Τχνιχασ δε εξεχυο δο ινστρυmεντο δε χορδα: τχνιχα δε διγιταο παρα εξεχυο δε mελοδιασ; 
δα ηαρmονια χοm ενχαδεαmεντο ε ινϖερσο δε αχορδεσ. Ινδεπενδνχια mοτορα δασ mοσ ε 
δεδοσ; παδρ⌡εσ δε αχοmπανηαmεντο mυσιχαλ. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ – ΧΙ⊇ΝΧΙΑΣ 

Μετοδολογια παρα ο ενσινο δε χινχιασ; Οσ σερεσ ϖιϖοσ ε ο αmβιεντε: Ηαβιτατ, ποπυλαο, 
χοmυνιδαδε, εχοσσιστεmα, α βιοσφερα; Νο⌡εσ δε α Χαδεια Αλιmενταρ, φοτοσσντεσε; Σεξυαλιδαδε; 
Φοντεσ ε τρανσφορmαο δε ενεργια; Α χινχια χοmο προδυο ηυmανα. Τεmασ Τρανσϖερσαισ. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ 

Χυλτυρα Χορποραλ; Εmπρεγο δα Τερmινολογια απλιχαδα α Εδυχαο Φσιχα; Φισιολογια δο Εξερχχιο に 
Αβορδαγεm Νευροmυσχυλαρ. Εστρυτυρα ε Φυν⌡εσ πυλmοναρεσ; Ο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; 
Χαπαχιδαδε Φυνχιοναλ δο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; Μσχυλο Εσθυελτιχο (εστρυτυρα ε φυνο). 
Τρειναmεντο δεσπορτιϖο ε ατιϖιδαδεσ Φσιχασ.  

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ− ΠΑΤΙΝΑ∩℘Ο/ ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ− 

ΣΥΡΦ/ ΣΚΑΤΕ 

Χυλτυρα Χορποραλ; Εmπρεγο δα Τερmινολογια απλιχαδα α Εδυχαο Φσιχα; Φισιολογια δο Εξερχχιο に 
Αβορδαγεm Νευροmυσχυλαρ. Εστρυτυρα ε Φυν⌡εσ πυλmοναρεσ; Ο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; 
Χαπαχιδαδε Φυνχιοναλ δο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; Μσχυλο Εσθυελτιχο (εστρυτυρα ε φυνο). 
Τρειναmεντο δεσπορτιϖο ε ατιϖιδαδεσ Φσιχασ.  
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ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ− ΧΑΠΟΕΙΡΑ 

Χυλτυρα Χορποραλ; Εmπρεγο δα Τερmινολογια απλιχαδα α Εδυχαο Φσιχα; Φισιολογια δο Εξερχχιο に 
Αβορδαγεm Νευροmυσχυλαρ. Εστρυτυρα ε Φυν⌡εσ πυλmοναρεσ; Ο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; 
Χαπαχιδαδε Φυνχιοναλ δο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; Μσχυλο Εσθυελτιχο (εστρυτυρα ε φυνο). 
Τρειναmεντο δεσπορτιϖο ε ατιϖιδαδεσ Φσιχασ.  

Ηιστ⌠ρια δα Χαποειρα. Γολπεσ β〈σιχοσ ε οσ mοϖιmεντοσ δε δεφεσα ε αταθυε. Μοϖιmεντοσ δε 
αταθυε ε δεφεσα να ροδα ε α mυσιχαλιζαο: χαντο, βεριmβαυ, πανδειρο ε αταβαθυε. Μαχυλε λ, 
σαmβα δε ροδα ε πυξαδα δε ρεδε. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ− DΑΝ∩Α 

Χυλτυρα Χορποραλ; Εmπρεγο δα Τερmινολογια απλιχαδα α Εδυχαο Φσιχα; Φισιολογια δο Εξερχχιο に 
Αβορδαγεm Νευροmυσχυλαρ. Εστρυτυρα ε Φυν⌡εσ πυλmοναρεσ; Ο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; 
Χαπαχιδαδε Φυνχιοναλ δο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; Μσχυλο Εσθυελτιχο (εστρυτυρα ε φυνο). 
Τρειναmεντο δεσπορτιϖο ε ατιϖιδαδεσ Φσιχασ.  

Ελεmεντοσ β〈σιχοσ δα δανα. Αγιλιδαδε, χοορδεναο, εθυιλβριο, φλεξιβιλιδαδε, ρεσιστνχια ε ριτmο. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ− ΓΙΝℑΣΤΙΧΑ Ρ⊆ΤΜΙΧΑ 

Χυλτυρα Χορποραλ; Εmπρεγο δα Τερmινολογια απλιχαδα α Εδυχαο Φσιχα; Φισιολογια δο Εξερχχιο に 
Αβορδαγεm Νευροmυσχυλαρ. Εστρυτυρα ε Φυν⌡εσ πυλmοναρεσ; Ο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; 
Χαπαχιδαδε Φυνχιοναλ δο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; Μσχυλο Εσθυελτιχο (εστρυτυρα ε φυνο). 
Τρειναmεντο δεσπορτιϖο ε ατιϖιδαδεσ Φσιχασ.  

Γιν〈στιχα ρτmιχα: Φορα, ρεσιστνχια, αγιλιδαδε, χοορδεναο mοτορα, εθυιλβριο, φλεξιβιλιδαδε, 
νοο τεmποραλ ε εσπαχιαλ ε ριτmο. Σαλτοσ ε εθυιλβριοσ; πιϖσ, φλεξιβιλιδαδε ε ονδασ. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ− ΞΑDΡΕΖ 

Χυλτυρα Χορποραλ; Εmπρεγο δα Τερmινολογια απλιχαδα α Εδυχαο Φσιχα; Φισιολογια δο Εξερχχιο に 
Αβορδαγεm Νευροmυσχυλαρ. Εστρυτυρα ε Φυν⌡εσ πυλmοναρεσ; Ο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; 
Χαπαχιδαδε Φυνχιοναλ δο Σιστεmα Χαρδιοϖασχυλαρ; Μσχυλο Εσθυελτιχο (εστρυτυρα ε φυνο). 
Τρειναmεντο δεσπορτιϖο ε ατιϖιδαδεσ Φσιχασ.  

Ρεγρασ δο ϑογο δε Ξαδρεζ. Λινγυαγεm ενξαδρστιχα. Μοϖιmεντοσ εσπεχιαισ ε ασ νορmασ δε 
χονδυτα εσπορτιϖα 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΙΝΦΑΝΤΙΛ 

Α χριανα ε α εδυχαο ινφαντιλ: ηιστ⌠ρια, χονχεπ⌡εσ. Τεοριασ δε απρενδιζαγεm ε 
δεσενϖολϖιmεντο ινφαντιλ. Πλανεϕαmεντο να εδυχαο ινφαντιλ: δινmιχα ε προχεσσοσ. Ειξοσ δο 
τραβαληο πεδαγ⌠γιχο να εδυχαο ινφαντιλ: ο χυιδαρ ε ο εδυχαρ. Χοmπονεντεσ χυρριχυλαρεσ δα 
εδυχαο ινφαντιλ: ο βρινχαρ, ο mοϖιmεντο ε ο χονηεχιmεντο δε σι ε δο ουτρο. Αϖαλιαο να 
εδυχαο ινφαντιλ. Ο χοτιδιανο να χρεχηε: εσπαο, ροτινα, αφετιϖιδαδε, αλιmενταο, ηιγιενε, 
χυιδαδοσ εσσενχιαισ. Ο προφεσσορ δε εδυχαο ινφαντιλ. Φαmλια ε ινστιτυιο. Προϕετο Πολτιχο 
Πεδαγ⌠γιχο: πρινχπιοσ ε φιναλιδαδεσ. Προϕετοσ δε τραβαληο: χονχεπο ε περσπεχτιϖα. Dιρετριζεσ 
Χυρριχυλαρεσ ε δε θυαλιδαδε παρα Εδυχαο Ινφαντιλ. 
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ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΕΝΣΙΝΟ ΡΕΛΙΓΙΟΣΟ 

Μετοδολογια παρα ο Ενσινο Ρελιγιοσο. Φενmενο ρελιγιοσο ε συασ mανιφεστα⌡εσ νασ διφερεντεσ 
χυλτυρασ ε τραδι⌡εσ ρελιγιοσασ. Τεξτοσ Σαγραδοσ. Σmβολοσ. Φυνδαmεντοσ ηιστ⌠ριχοσ, φιλοσ⌠φιχοσ, 
πσιχολ⌠γιχοσ ε σοχιολ⌠γιχοσ δασ τραδι⌡εσ ρελιγιοσασ. Ρελιγι⌡εσ αφρο−βρασιλειρασ. Οσ σαγραδοσ; α 
δεσχριο δασ ρεπρεσεντα⌡εσ δοσ τρανσχενδεντεσ νασ τραδι⌡εσ ρελιγιοσασ. Σντεσε δα ηιστ⌠ρια, 
δουτρινασ ε ριτοσ δο βυδισmο, χριστιανισmο, ηινδυσmο, ισλαmισmο ε ϕυδασmο. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ – ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ 

Α διδ〈τιχα ε α mετοδολογια δο ενσινο δα Γεογραφια. Γεογραφια Φσιχα, Ηυmανα ε Εχονmιχα. 
Ασπεχτοσ γεογρ〈φιχοσ δο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι. Γεογραφια δε Σαντα Χαταρινα: ασπεχτοσ 
γεογρ〈φιχοσ, εχονmιχοσ ε σοχιαισ. Γεογραφια δο Βρασιλ: ασπεχτοσ γεογρ〈φιχοσ, εχονmιχοσ ε 
σοχιαισ. Χαρτογραφια. Λειτυρα δε Παισαγενσ. Ρελαο Dινmιχα εντρε Σοχιεδαδε ε Νατυρεζα. Μειο 
Ρυραλ ε Μειο Υρβανο. Dιϖερσιδαδε Νατυραλ. Ματα Ατλντιχα. Dιϖερσιδαδε Χυλτυραλ. Βρασιλ に Χαmποσ 
に Χιδαδεσ. Εσπαοσ εm τρανσφορmαο; Βρασιλ.  Dινmιχα Νατυραλ δο Πλανετα Τερρα.  

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ – ΗΙΣΤΡΙΑ 

Μετοδολογια δο ενσινο δε Ηιστ⌠ρια. Α Πρ−Ηιστ⌠ρια; ασ σοχιεδαδεσ δα αντιγυιδαδε; α σοχιεδαδε 
mεδιεϖαλ; ασ τρανσφορmα⌡εσ εχονmιχασ, πολτιχασ ε σοχιαισ οχορριδασ χοm ο δεσενϖολϖιmεντο δο 
χοmρχιο ε δα ϖιδα υρβανα; α εξπανσο mαρτιmα ε ο προχεσσο δε χολονιζαο δα Αmριχα; 
Ρεφορmα Προτεσταντε; Ρενασχιmεντο Χυλτυραλ; ο Ιλυmινισmο; α Ρεϖολυο Ινδυστριαλ; α 
Ινδεπενδνχια δασ χολνιασ ινγλεσασ δα Αmριχα δο Νορτε, Ρεϖολυο Φρανχεσα, Ιmπεριαλισmο δο 
σχυλο ΞΙΞ, Χονφλιτοσ mυνδιαισ δο σχυλο ΞΞ, ο Ηολοχαυστο δυραντε α σεγυνδα γυερρα mυνδιαλ. 
Βρασιλ χολνια: εξπανσο τερριτοριαλ ε ο Ποϖοαmεντο ςιχεντιστα εm Σαντα Χαταρινα. Ποϖοαmεντο 
Αοριανο. Εχονοmια ε σοχιεδαδε χολονιαλ. Εσχραϖιδο ε α ρεσιστνχια νεγρα νο Βρασιλ. Ο προχεσσο 
δε ινδεπενδνχια. Ασ λυτασ ιντερνασ νο Πριmειρο ε Σεγυνδο Ιmπριο. Ρεϖολυο Φαρρουπιληα. Α 
Ρεπβλιχα ϑυλιανα. Ασ λυτασ εξτερνασ νο Πριmειρο ε Σεγυνδο Ιmπριο. Α αγριχυλτυρα χαφεειρα ε ασ 
mυδανασ εχονmιχασ, πολτιχασ ε σοχιαισ. Α ιmιγραο ευροπεια εm Σαντα Χαταρινα. Α Ρεπβλιχα 
ςεληα. Α Ρεπβλιχα Νοϖα. Οσ γοϖερνοσ mιλιταρεσ ε α ρεδεmοχρατιζαο. Ο mυνδο χοντεmπορνεο. 
Ηιστ⌠ρια δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΕ − ΛΑΒΟΡΑΤΡΙΟ DΕ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ 

Χοmπυταδορεσ: οργανιζαο ε αρθυιτετυρα δε χοmπυταδορεσ, χοmπονεντεσ δε υm χοmπυταδορ 
(ηαρδωαρε ε σοφτωαρε). Μονταγεm ε mανυτενο δε χοmπυταδορεσ. Ινσταλαο δε προγραmασ ε 
περιφριχοσ εm χοmπυταδορεσ. Υσο δα Ιντερνετ. Χριαο ε πυβλιχαο δε σιτεσ. Χριαο, εδιο, 
αρθυιϖο ε ιmπρεσσο δε τεξτοσ ε δοχυmεντοσ. Μαλα διρετα. Μιχροσοφτ Ποωερποιντ: χριαο ε 
εδιο δε απρεσεντα⌡εσ. Χριαο, εδιο ε υσο δε πλανιληασ νο Μιχροσοφτ Εξχελ. Τεχνολογια, 
δεσενϖολϖιmεντο δο πενσαmεντο ε ιmπλιχα⌡εσ εδυχαχιοναισ. Ινφορm〈τιχα να εδυχαο. 
Χοmπυταδορεσ ε mυδανασ νασ ινστιτυι⌡εσ εδυχαχιοναισ. Α ινφορm〈τιχα ε α χονστρυο δε 
προϕετοσ πεδαγ⌠γιχοσ. Α λιγαο δα ινφορm〈τιχα χοm Προϕετο Πολτιχο Πεδαγ⌠γιχο δα εσχολα. 
Λεγισλαο δε ενσινο ε ο υσο δο χοmπυταδορ.  

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − Λ⊆ΝΓΥΑ ΕΣΠΑΝΗΟΛΑ 
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Χονχεπ⌡εσ mετοδολ⌠γιχασ ρεφερεντεσ αο προχεσσο δε ενσινο ε απρενδιζαγεm δα Λνγυα 
Εσπανηολα. Χοmπρεενσο εσχριτα εm Λνγυα Εσπανηολα. Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε Τεξτοσ. 
Χονηεχιmεντο δο ϖοχαβυλ〈ριο, δα λιτερατυρα, ασπεχτοσ χυλτυραισ ε εξπρεσσ⌡εσ ιδιοm〈τιχασ. 
Ελεmεντοσ δε λινγυαγεm: φοντιχοσ φονολ⌠γιχοσ, mορφολ⌠γιχοσ, σιντ〈τιχοσ ε σεmντιχοσ. 

Ιmπορταντε: Α προϖα ποδερ〈 σερ, εm τοδο ου εm παρτε, φορmυλαδα εm Λνγυα Εσπανηολα. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − Λ⊆ΝΓΥΑ ΙΝΓΛΕΣΑ 

Χοmπρεενσο ε αναλισε δε τεξτοσ mοδερνοσ; Αρτιγοσ; συβσταντιϖοσ (γνερο, νmερο, χασο 
ｪWﾐｷデｷ┗ﾗが Iﾗﾏヮﾗゲデﾗ さIﾗ┌ﾐデ;HﾉWざ W さ┌ﾐIﾗ┌ﾐデ;HﾉWざぶき PヴﾗﾐﾗﾏWゲ ふヮWゲゲﾗ;ｷゲ ヴWデﾗゲ W ﾗHﾉｹケ┌ﾗゲが 
ρεφλεξιϖοσ, ρελατιϖοσ); Αδϕετιϖοσ ε προνοmεσ ποσσεσσιϖοσ, ιντερρογατιϖοσ, ινδεφινιδοσ, 
δεmονστρατιϖοσ; Αδϕετιϖοσ ε αδϖρβιο (νφασε νασ φορmασ χοmπαρατιϖασ ε συπερλατιϖασ); 
ヮヴWヮﾗゲｷNﾛWゲき VWヴHﾗゲ ふデWﾏヮﾗゲが aﾗヴﾏ;ゲ W ﾏﾗSﾗゲぎ ヴWｪ┌ﾉ;ヴWゲが ｷヴヴWｪ┌ﾉ;ヴWゲが さﾐﾗﾐaｷﾐｷデWゲざが ﾏﾗS;ｷゲき 
φορmασ: αφιρmατιϖα, νεγατιϖα, ιντερρογατιϖα W ｷﾏヮWヴ;デｷ┗;き aﾗヴﾏ; I;┌ゲ;デｷ┗; SW さｴ;┗Wざが さケ┌Wゲデｷﾗﾐ 
デ;ｪゲざぶ さPｴヴ;ゲ;ﾉ ┗WヴHゲざ ふﾏ;ｷゲ ┌ゲ;Sﾗゲぶき N┌ﾏWヴ;ｷゲき DｷゲI┌ヴゲﾗ SｷヴWデﾗ W ｷﾐSｷヴWデﾗき ｪヴ┌ヮﾗゲ ﾐﾗﾏｷﾐ;ｷゲき 
Περοδοσ σιmπλεσ ε χοmποστοσ πορ χοορδεναο ε συβορδιναο (υσο δε mαρχαδορεσ δε δισχυρσο); 
Ασπεχτοσ mετοδολ⌠γιχοσ τε⌠ριχοσ ε πρ〈τιχοσ λιγαδοσ ◊ αβορδαγεm δο ενσινο απρενδιζαγεm δα 
λνγυα ινγλεσα.  

Ατενο: Α προϖα ποδερ〈 σερ, εm τοδο ου εm παρτε, φορmυλαδα εm Λνγυα Ινγλεσα. 

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Πρινχπιοσ δε Λινγυστιχα Γεραλ. Χονχεπ⌡εσ δε λινγυαγεm. ςαρια⌡εσ λινγυστιχασ. Αδεθυαο 
τεξτυαλ: Ινφορmαο Ξ Αργυmενταο. Χοερνχια τεξτυαλ. Χοεσο τεξτυαλ. Λειτυρα ε Προδυο δε 
τεξτοσ. Τιπολογια τεξτυαλ. Γνεροσ δο δισχυρσο. Χονχορδνχια νοmιναλ / ϖερβαλ. Ρεγνχια νοmιναλ 
/ ϖερβαλ. Γραm〈τιχα ε ενσινο δα λνγυα. Λινγυαγεm φαλαδα Ξ λινγυαγεm εσχριτα. Λνγυα ε 
ιντερδισχιπλιναριδαδε. Μορφοσσινταξε. Ιντερπρεταο δε τεξτοσ.   

ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ − ΜΑΤΕΜℑΤΙΧΑ 

Ραζο ε Προπορο. Μδια αριτmτιχα ε πονδεραδα. Ρεγρα δε τρσ σιmπλεσ ε χοmποστα, 
πορχενταγενσ ε ϕυροσ σιmπλεσ. Χαmποσ Νυmριχοσ: ο σιστεmα δε νυmεραο, νmεροσ νατυραισ, 
ιντειροσ, ραχιοναισ, ιρραχιοναισ ε ρεαισ (ιδεντιφιχαο, προπριεδαδεσ ε οπερα⌡εσ), νmεροσ 
δεχιmαισ, ποτνχια δε 10, χ〈λχυλο χοm ραδιχαισ. Χαmποσ αλγβριχοσ: εξπρεσσ⌡εσ αλγβριχασ, 
πολινmιοσ, προδυτοσ νοτ〈ϖεισ, φραχιον〈ριασ δο 1≡ γραυ. Χαmποσ Γεοmτριχοσ: σιστεmασ δε 
mεδιδασ (χοmπριmεντο, 〈ρεα, χαπαχιδαδεσ ε mασσα). ℜνγυλοσ: οπερα⌡εσ, νγυλοσ 
χοmπλεmενταρεσ ε συπλεmενταρεσ οποστοσ πελο ϖρτιχε. Τεορεmα δε Ταλεσ. Τεορεmα δε Πιτ〈γορασ. 
Τριγονοmετρια. Ραζ⌡εσ τριγονοmτριχασ. Πολγονοσ χονϖεξοσ (τρινγυλοσ ε θυαδριλ〈τεροσ). Ρελα⌡εσ 
mτριχασ νο τρινγυλο. Ρελα⌡εσ mτριχασ δε υm τρινγυλο θυαλθυερ. Χιρχυνφερνχια.  

ΦΥΝ∩∏ΕΣ ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑΣ ΧΟΜ ΕΞΙΓ⊇ΝΧΙΑ DΕ ΧΥΡΣΟ DΕ ΕΝΣΙΝΟ Μ⊃DΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ  
− ΠΑΡΑ ΤΟDΑΣ ΑΣ ΦΥΝ∩∏ΕΣ ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑΣ 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 
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Ιντερπρεταο δε τεξτο. Φοντιχα (αχεντυαο τνιχα ε γρ〈φιχα). Σινταξε (αν〈λισε σιντ〈τιχα, φυν⌡εσ 
σιντ〈τιχασ, τερmοσ δα οραο: εσσενχιαισ, ιντεγραντεσ ε αχεσσ⌠ριοσ). Ορα⌡εσ χοορδεναδασ. Ορα⌡εσ 
συβορδιναδασ συβσταντιϖασ, αδϕετιϖασ ε αδϖερβιαισ. Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. Ρεγνχια 
ϖερβαλ ε νοmιναλ. Πρεδιχαο ϖερβαλ. Χρασε. Χολοχαο προνοmιναλ. Σεmντιχα: Σιγνιφιχαο δασ 
παλαϖρασ νο χοντεξτο. Ηοmνιmασ, παρνιmασ, αντνιmασ, σιννιmασ, mονοσσεmια ε πολισσεmια. 
Σεντιδο δενοτατιϖο ε χονοτατιϖο (φιγυραδο). Ποντυαο γρ〈φιχα. ςχιοσ δε λινγυαγεm.   

ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΗΙΣΤΡΙΧΟΣ, ΓΕΟΓΡℑΦΙΧΟΣ, ΕΧΟΝΜΙΧΟΣ Ε ΧΥΛΤΥΡΑΙΣ 

Λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο ε διϖισο πολτιχα δο Βρασιλ. Εσταδοσ ε χαπιταισ.  Εσταδο δε Σαντα 
Χαταρινα: λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο.  Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι: λοχαλιζαο, λιmιτεσ, 
〈ρεα, ποπυλαο, εχονοmια. Ασπεχτοσ ηιστ⌠ριχοσ ε χυλτυραισ δε Σαντα Χαταρινα: Πριmειροσ 
ποϖοαδορεσ, χολονιζαο, λεγαδο δοσ ιmιγραντεσ, φολχλορε. Φατοσ ιmπορταντεσ δα Ηιστ⌠ρια 
Χαταρινενσε: Ποϖοαmεντο ςιχεντιστα, Ποϖοαmεντο Αοριανο, Ινϖασο εσπανηολα (1777), 
Ρεϖολυο Φεδεραλιστα, Γυερρα δο Χοντεσταδο. Α εχονοmια δε Σαντα Χαταρινα: Ατιϖιδαδεσ 
εχονmιχασ, ιmπορτνχια παρα α εχονοmια βρασιλειρα. Μυνδο ατυαλ: ο χρεσχιmεντο δα ποπυλαο, 
α δεσιγυαλδαδε να προδυο ε διστριβυιο δε αλιmεντοσ. Προβλεmασ εχολ⌠γιχοσ: ο λιξο, α πολυιο, 
ασ αλτερα⌡εσ χλιm〈τιχασ, α διστριβυιο δε ρεχυρσοσ ηδριχοσ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

Γενεραλιδαδεσ Αδmινιστρατιϖασ ε Χοντ〈βεισ. Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ σοβρε Λιχιτα⌡εσ (Λει 
8.666/93). Χορρεσπονδνχια Οφιχιαλ. Χονηεχιmεντο δε αρθυιϖο, ρεδαο αδmινιστρατιϖα, χαρτα 
χοmερχιαλ, ρεθυεριmεντο, χιρχυλαρ, mεmορανδο, οφχιοσ, τελεγραmα. Χορρειο ελετρνιχο. 
Χονηεχιmεντο δασ ροτινασ δε εξπεδιο δε χορρεσπονδνχια. Νο⌡εσ γεραισ δε ρελα⌡εσ 
ηυmανασ. Χονηεχιmεντοσ γεραισ δασ ροτινασ αδmινιστρατιϖασ.  

ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΑΠΟΙΟ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ 

Dεφιχινχια, δεφιχινχια φσιχα, δεφιχινχια ϖισυαλ, δεφιχινχια αυδιτιϖα, δεφιχινχια mενταλ, 
δεφιχινχια mλτιπλα, συρδο χεγυειρα, τρανστορνοσ γλοβαισ δο δεσενϖολϖιmεντο. Νυτριο ε 
Αλιmενταο. Ηιγιενε ε χυιδαδοσ χορποραισ. Σαδε ε βεm−εσταρ. Πρεϖενο δε αχιδεντεσ ε 
Πριmειροσ Σοχορροσ. Οργανιζαο δοσ Εσπαοσ ε Ροτινα). Εστατυτο δα χριανα ε δο αδολεσχεντε に 
ΕΧΑ, Λει ν≡ 8069/1990.  

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΧΑΠΟΕΙΡΑ  

Οβϕετιϖο δασ ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ. Ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ: δεσπερτανδο α 
χριατιϖιδαδε, οσ ταλεντοσ ε mεληορανδο ο δεσεmπενηο εm σαλα δε αυλα. Ατιϖιδαδεσ 
χοmπλεmενταρεσ: δεσενϖολϖιmεντο δασ ηαβιλιδαδεσ mοτορασ εστmυλο ◊ σοχιαλιζαο ε ο σενσο δε 
χοοπεραο ε εθυιπε.  

Χαποειρα: Γολπεσ β〈σιχοσ ε οσ mοϖιmεντοσ δε δεφεσα ε αταθυε. Μοϖιmεντοσ δε αταθυε ε δεφεσα 
να ροδα ε α mυσιχαλιζαο: χαντο, βεριmβαυ, πανδειρο ε αταβαθυε. Μαχυλε λ, σαmβα δε ροδα ε 
πυξαδα δε ρεδε. 
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ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΙΝΣΤΡΥΜΕΝΤΟ DΕ ΧΟΡDΑ−ςΙΟΛΙΝΟ, ΓΥΙΤΑΡΡΑ Ε 

ςΙΟΛ℘Ο/ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΤΕΧΛΑDΟ/ ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΦΑΝΦΑΡΡΑ 

Οβϕετιϖο δασ ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ. Ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ: δεσπερτανδο α 
χριατιϖιδαδε, οσ ταλεντοσ ε mεληορανδο ο δεσεmπενηο εm σαλα δε αυλα. Ατιϖιδαδεσ 
χοmπλεmενταρεσ: δεσενϖολϖιmεντο δασ ηαβιλιδαδεσ mοτορασ εστmυλο ◊ σοχιαλιζαο ε ο σενσο δε 
χοοπεραο ε εθυιπε.  

Νο⌡εσ δε Ηιστ⌠ρια δα Αρτε. Ελεmεντοσ δα τεορια mυσιχαλ. 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ DΑΝ∩Α 

Οβϕετιϖο δασ ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ. Ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ: δεσπερτανδο α 
χριατιϖιδαδε, οσ ταλεντοσ ε mεληορανδο ο δεσεmπενηο εm σαλα δε αυλα. Ατιϖιδαδεσ 
χοmπλεmενταρεσ: δεσενϖολϖιmεντο δασ ηαβιλιδαδεσ mοτορασ εστmυλο ◊ σοχιαλιζαο ε ο σενσο δε 
χοοπεραο ε εθυιπε.  

Ελεmεντοσ β〈σιχοσ δα δανα. Αγιλιδαδε, χοορδεναο, εθυιλβριο, φλεξιβιλιδαδε, ρεσιστνχια ε ριτmο. 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΑΡΤΕ/ ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΠΙΝΤΥΡΑ/ ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 

ΤΕΑΤΡΟ 

Οβϕετιϖο δασ ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ. Ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ: δεσπερτανδο α 
χριατιϖιδαδε, οσ ταλεντοσ ε mεληορανδο ο δεσεmπενηο εm σαλα δε αυλα. Ατιϖιδαδεσ 
χοmπλεmενταρεσ: δεσενϖολϖιmεντο δασ ηαβιλιδαδεσ mοτορασ εστmυλο ◊ σοχιαλιζαο ε ο σενσο δε 
χοοπεραο ε εθυιπε.  

Νο⌡εσ δε Ηιστ⌠ρια δα Αρτε. 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΓΙΝℑΣΤΙΧΑ Ρ⊆ΤΜΙΧΑ 

Οβϕετιϖο δασ ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ. Ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ: δεσπερτανδο α 
χριατιϖιδαδε, οσ ταλεντοσ ε mεληορανδο ο δεσεmπενηο εm σαλα δε αυλα. Ατιϖιδαδεσ 
χοmπλεmενταρεσ: δεσενϖολϖιmεντο δασ ηαβιλιδαδεσ mοτορασ εστmυλο ◊ σοχιαλιζαο ε ο σενσο δε 
χοοπεραο ε εθυιπε.  

Γιν〈στιχα ρτmιχα: Φορα, ρεσιστνχια, αγιλιδαδε, χοορδεναο mοτορα, εθυιλβριο, φλεξιβιλιδαδε, 
νοο τεmποραλ ε εσπαχιαλ ε ριτmο. Σαλτοσ ε εθυιλβριοσ; πιϖσ, φλεξιβιλιδαδε ε ονδασ. 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΠΑΤΙΝΑ∩℘Ο/ ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΣΚΑΤΕ/ ΣΥΡΦ  

Οβϕετιϖο δασ ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ. Ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ: δεσπερτανδο α 
χριατιϖιδαδε, οσ ταλεντοσ ε mεληορανδο ο δεσεmπενηο εm σαλα δε αυλα. Ατιϖιδαδεσ 
χοmπλεmενταρεσ: δεσενϖολϖιmεντο δασ ηαβιλιδαδεσ mοτορασ εστmυλο ◊ σοχιαλιζαο ε ο σενσο δε 
χοοπεραο ε εθυιπε.  

Dεσενϖολτυρα χορποραλ. Χονδιχιοναmεντο φσιχο. Σεγυρανα να πρ〈τιχα δα πατιναο, σκατε ε συρφ. 
Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο ινστρυτορ. 
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ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΞΑDΡΕΖ 

Οβϕετιϖο δασ ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ. Ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ: δεσπερτανδο α 
χριατιϖιδαδε, οσ ταλεντοσ ε mεληορανδο ο δεσεmπενηο εm σαλα δε αυλα. Ατιϖιδαδεσ 
χοmπλεmενταρεσ: δεσενϖολϖιmεντο δασ ηαβιλιδαδεσ mοτορασ εστmυλο ◊ σοχιαλιζαο ε ο σενσο δε 
χοοπεραο ε εθυιπε.  

Ρεγρασ δο ϑογο δε Ξαδρεζ.  

ΦΥΝ∩∏ΕΣ ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑΣ ΧΟΜ ΕΞΙΓ⊇ΝΧΙΑ  
DΕ ΧΥΡΣΟ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 
− ΠΑΡΑ ΤΟDΑΣ ΑΣ ΦΥΝ∩∏ΕΣ ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑΣ 

Παρα ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο φυνδαmενταλ 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Σλαβα ε διϖισο σιλ〈βιχα. Χλασσεσ γραmατιχαισ: Συβσταντιϖο, γνερο (mασχυλινο ε φεmινινο), νmερο 
(σινγυλαρ ε πλυραλ) ε γραυ (διmινυτιϖο ε αυmεντατιϖο). Χλασσιφιχαο δο συβσταντιϖο (πρ⌠πριο, 
χοmυm ε χολετιϖο). Αδϕετιϖο (νmερο ε γνερο). 

ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΗΙΣΤΡΙΧΟΣ, ΓΕΟΓΡℑΦΙΧΟΣ, ΕΧΟΝΜΙΧΟΣ Ε ΧΥΛΤΥΡΑΙΣ 

Λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο ε διϖισο πολτιχα δο Βρασιλ. Εσταδοσ ε χαπιταισ.  Εσταδο δε Σαντα 
Χαταρινα: λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο.  Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι: λοχαλιζαο, λιmιτεσ, 
〈ρεα, ποπυλαο, εχονοmια.  

ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α ΝΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

Μεδιδασ παρα πρεϖενο δε αχιδεντεσ δε τραβαληο. ΕΠΙσ− Εθυιπαmεντοσ δε προτεο ινδιϖιδυαλ, 
θυαισ σο, ιmπορτνχια, θυανδο δεϖεm σερ υσαδοσ. Ρισχοσ να υτιλιζαο δε φερραmεντασ, υτενσλιοσ 
ε m〈θυινασ νο τραβαληο, χυιδαδοσ θυε δεϖεmοσ τοmαρ. Χυιδαδοσ νο mανυσειο δε ενεργια 
ελτριχα. Νο⌡εσ δε πριmειροσ σοχορροσ. Νο⌡εσ δε πρεϖενο ε χοmβατε α ινχνδιοσ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο 

Ηιγιενε πεσσοαλ. Χυιδαδοσ χοm α ηιγιενε να πρεπαραο ε οφερεχιmεντο δε αλιmεντοσ. 
Αλιmενταο σαυδ〈ϖελ. Ρεχεπο, χοντρολε δε θυαλιδαδε ε αρmαζεναmεντο δε γνεροσ 
αλιmεντχιοσ. Χοντρολε δε εστοθυε. Τχνιχασ δε ηιγιενιζαο. Τχνιχασ δε χονγελαmεντο ε 
δεσχονγελαmεντο. Απρεσενταο δοσ αλιmεντοσ α σερεm σερϖιοσ. Πρεπαρο δε αλιmεντοσ: τεmποσ 
δε χοχο δε γροσ, ϖερδυρασ, χαρνεσ, mινγαυσ ε σοπασ, σανδυιχηεσ; τχνιχασ δε χοχο. 
Τεmπεροσ χοmυmεντε υσαδοσ να πρεπαραο δε αλιmεντοσ. Χοντρολε δε ινσετοσ. Dεσρατιζαο.  

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΓΕΡΑΙΣ (ΦΕΜΙΝΙΝΟ Ε ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ) 
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Ηιγιενε πεσσοαλ. Νο⌡εσ δε πρεϖενο δε αχιδεντεσ. Χυιδαδοσ νο mανυσειο δε ενεργια ελτριχα. 
Νο⌡εσ δε χοmβατε α ινχνδιοσ. Ματεριαισ, υτενσλιοσ ε τχνιχασ παρα α λιmπεζα δε ρουπασ, 
mατεριαισ, εθυιπαmεντοσ, βρινθυεδοσ ε αmβιεντεσ εσχολαρεσ. Λιmπεζα ε δεσινφεχο δε 
βανηειροσ, τοαλετεσ, ρεφειτ⌠ριοσ ε χοζινηασ. Ρεχεβιmεντο, χονφερνχια ε αρmαζεναmεντο δε 
mατεριαισ δε λιmπεζα.  Ρεχεβιmεντο, χονφερνχια ε αρmαζεναmεντο δε αλιmεντοσ. Χολετα ε 
σεπαραο δο λιξο.  

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ (ΦΕΜΙΝΙΝΟ Ε ΜΑΣΧΥΛΙΝΟ)  

Ηιγιενε πεσσοαλ. Χυιδαδοσ νο mανυσειο δε ενεργια ελτριχα. Νο⌡εσ δε χοmβατε α ινχνδιοσ. 
Νο⌡εσ δε Χαρπινταρια ε Μαρχεναρια. Αβερτυρα δε ϖαλασ. Νο⌡εσ δε παϖιmενταο. Νο⌡εσ δε 
πιντυρα. Νο⌡εσ δε ελετριχιδαδε. Νο⌡εσ δε Ηιδρ〈υλιχα. 
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ΑΝΕΞΟ 2 

ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ  ΙΣΕΝ∩℘Ο  ςΑΛΟΡ  ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

DΑDΟΣ DΕ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ  

Νοmε χοmπλετο Ινσχριο 

Φυνο Τεmπορ〈ρια ΡΓ ΧΠΦ 

ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ 

ℵ Χοmισσο οργανιζαδορα δο Προχεσσο σελετιϖο δο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι 

Ο χανδιδατο αχιmα ιδεντιφιχαδο ρεθυερ α ισενο δο ϖαλορ δα ινσχριο νο Προχεσσο σελετιϖο, χοm 
φυνδαmεντο να λεγισλαο αβαιξο ινδιχαδα. Ανεξα αο ρεθυεριmεντο α χοmπροϖαο εξιγιδα. 

 

Σου βενεφιχιαδο πελα Λει Μυνιχιπαλ 3093/2010 (ισενο δα ταξα δε ινσχριο παρα 

δοαδορεσ δε σανγυε). 

Ανεξο δοχυmεντο χοmπροβατ⌠ριο δα χονδιο δε δοαδορ δε σανγυε, εξπεδιδο πορ ⌠ργο οφιχιαλ ου πορ 
εντιδαδε χρεδενχιαδα πελα Υνιο, πελο Εσταδο ου πελο Μυνιχπιο, θυε δεϖερ〈 δισχριmιναρ ο νmερο ε α δατα 
εm θυε φοραm ρεαλιζαδασ ασ δοα⌡εσ, θυε νο ποδε σερ ινφεριορ α 01 (υmα) πορ ανο. 

 

Σου ινσχριτο νο ΧΑD νιχο ε δεχλαρο, σοβ ασ πενασ δα λει, σερ mεmβρο δε φαmλια 
δε βαιξα ρενδα.  

Ινφορmο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ− ΝΙΣ ϖ〈λιδο, χοmπροϖανδο α ινσχριο νο Χαδαστρο ∨νιχο παρα 
Προγραmασ Σοχιαισ. 

Νmερο:  
 

 

Εστου ενθυαδραδο χοmο βενεφιχι〈ριο δα Λει Εσταδυαλ 10.567/1997 ε συα 
αλτεραο− Λει 17.457 /2018. 

Ανεξο Dοχυmεντο εξπεδιδο πελα εντιδαδε χολετορα οφιχιαλ ου χρεδενχιαδα, δισχριmινανδο ο νmερο ε α 
δατα εm θυε φοραm ρεαλιζαδασ ασ δοα⌡εσ δε σανγυε ου mεδυλα, νο ποδενδο σερ ινφεριορ α 03 (τρσ) ϖεζεσ 
ανυαισ (νο χασο δε δοαο δε σανγυε). 

Εστου χιεντε θυε α ΦΕΠΕΣΕ ποδερ〈 χονσυλταρ ο ⌠ργο γεστορ δο Χαδ∨νιχο παρα ϖεριφιχαο δασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο 
ρεθυερεντε. 

Νεστεσ τερmοσ, πεο δεφεριmεντο. 

_________________________________________, δε 2019. 

Ασσινατυρα δο ρεθυερεντε 
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ΑΝΕΞΟ 3 
ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ 

ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΣΤΑ ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΛ − ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑDΟΡ ΕΣΧΟΛΑΡ 

Σο ατριβυι⌡εσ εσπεχφιχασ δο Αδmινιστραδορ Εσχολαρ, αλm δασ πρεϖιστασ να λεγισλαο ϖιγεντε, 
χορρεσπονσαβιλιζαρ−σε, ϕυντο αο Γεστορ δε Υνιδαδε δε Ενσινο, πορ: παρτιχιπαρ να ελαβοραο, 
εξεχυο, αχοmπανηαmεντο ε αϖαλιαο δο προϕετο πολτιχο πεδαγ⌠γιχο, δε πλανοσ, προγραmασ ε 
προϕετοσ εφιχαζεσ δε θυαλιφιχαο δο προχεσσο ενσινο−απρενδιζαγεm; παρτιχιπαρ δα ελαβοραο δο 
πλανο δε mετασ ανυαλ δα υνιδαδε δε ενσινο, ϖισανδο ο ποστεριορ αχοmπανηαmεντο δοσ ρεχυρσοσ 
ενϖολϖιδοσ νο προχεσσο δε προτεο ε χυιδαδο ε ενσινο−απρενδιζαγεm: 

1. Πλανεϕαρ, χοορδεναρ ε εξεχυταρ, εm χονϕυντο χοm ο γεστορ, ασ ατιϖιδαδεσ εσχολαρεσ νο θυε 
χονχερνε α χαλενδ〈ριο εσχολαρ, χοmποσιο δε τυρmασ, διστριβυιο δε χαργα ηορ〈ρια, λιστα δε 
mατεριαισ, εσχοληα δε λιϖροσ διδ〈τιχοσ, ρεχρειο πεδαγ⌠γιχο, εντρε ουτροσ; 

2. Πλανεϕαρ, χοορδεναρ ε εξεχυταρ ασ ατιϖιδαδεσ ρεφερεντεσ ◊ mατρχυλα, τρανσφερνχια, αδαπταο δε 
εστυδοσ, εθυιϖαλνχια, ρεχλασσιφιχαο ε χονχλυσο δε εστυδοσ δο εδυχανδο; 

3. Ασσεγυραρ α αυτεντιχιδαδε, γυαρδα, πρεσερϖαο ε ο σιγιλο δε τοδοσ οσ δοχυmεντοσ θυε τραmιταm νο 
εσταβελεχιmεντο δε ενσινο; 

4. Αρτιχυλαρ, φαχιλιταρ, mεδιαρ ε mοτιϖαρ ο προχεσσο δε αυτοδεσενϖολϖιmεντο δα εθυιπε δοχεντε, ατραϖσ 
δε α⌡εσ θυε προmοϖαm εϖολυο ποσιτιϖα νο δεσεmπενηο πεδαγ⌠γιχο, νασ ρελα⌡εσ δε τραβαληο ε 
νασ ατιτυδεσ φρεντεσ ασ συασ φυν⌡εσ; 

5. Λεϖαρ αο χονηεχιmεντο δο γεστορ α νεχεσσιδαδε δε αθυισιο ου ρεχυπεραο δε mατεριαισ, 
εθυιπαmεντοσ ε ρεχυρσοσ πεδαγ⌠γιχοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ πρ〈τιχα εφιχαζ; 

6. Προmοϖερ α⌡εσ, εm αρτιχυλαο χοm ο γεστορ, θυε εστιmυλεm α υτιλιζαο δοσ εσπαοσ φσιχοσ δα 
υνιδαδε, χοmο σαλασ δε αυλα, δε ινφορm〈τιχα, λαβορατ⌠ριοσ, σαλα δε λειτυρα, βιβλιοτεχα ε ουτροσ; 

7. Ελαβοραρ ε mαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ρεγιστροσ ε ινφορmα⌡εσ εστατστιχασ, αναλισανδο, ιντερπρετανδο ε 
διϖυλγανδο οσ νδιχεσ δε δεσεmπενηο δα υνιδαδε χοmο απροϖαο, ρεπροϖαο, φρεθυνχια ε εϖασο, 
α φιm δε εσταβελεχερ νοϖασ mετασ παρα αλχαναρ α εφιχινχια ινστιτυχιοναλ; 

8. Ζελαρ πελα χονσερϖαο, ρεχυπεραο ε mανυτενο δα εστρυτυρα πρεδιαλ, m⌠ϖεισ, mατεριαλ δε ενσινο, 
δε απρενδιζαγεm ε εθυιπαmεντοσ δα υνιδαδε δε ενσινο; 

9. Παρτιχιπαρ ρευνι⌡εσ δε χονσεληο δε χλασσε, πεδαγ⌠γιχασ, δε αϖαλιαο δε δεσεmπενηο ε 
αδmινιστρατιϖασ; 

10. Μαντερ ο χοντρολε ε ρεγιστρο δα ασσιδυιδαδε, ποντυαλιδαδε, φρεθυνχια ε φριασ δοσ προφισσιοναισ δα 
υνιδαδε δε ενσινο; 

11. Ζελαρ πελο χυmπριmεντο δασ νορmασ δα υνιδαδε, βεm χοmο πελο χυmπριmεντο δασ ατριβυι⌡εσ 
ρεγιστραδασ να λεγισλαο ϖιγεντε; 

12. Αδmινιστραρ ο εστοθυε δε mατεριαισ διδ〈τιχοσ, δε λιmπεζα ε ηιγιενε, εξπεδιεντε ε αλιmεντχιοσ 
σολιχιτανδο α συα ρεποσιο, βεm χοmο α αθυισιο δε νοϖοσ; 

13. Πρεσταρ ασσεσσορια αο γεστορ νασ τοmαδασ δε δεχισ⌡εσ; 

14. Πρεσιδιρ ο φυνχιοναmεντο δοσ σερϖιοσ αδmινιστρατιϖοσ, οριεντανδο−οσ, αχοmπανηανδο−οσ ε 
εξεχυτανδο−οσ;  

15. Ρεαλιζαρ α γεστο δα υνιδαδε δε ενσινο νοσ ιmπεδιmεντοσ δο Γεστορ δα Υνιδαδε δε Ενσινο; 

16. Οργανιζαρ ο προχεσσο δε ιντεγραο εσχολα−φαmλια−χοmυνιδαδε, πορ mειο δε ρευνι⌡εσ, φεστιϖιδαδεσ ε 
εϖεντοσ; 

17. Παρτιχιπαρ δα ελαβοραο, εξεχυο ε αϖαλιαο δο Πλανο δε Μετασ Ανυαλ; 

18. Πλανεϕαρ α χοmποσιο δο θυαδρο δε προφισσιοναισ ϕυντο αο Γεστορ δε Υνιδαδε δε Ενσινο; 

19. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ αδmινιστρατιϖοσ ρελαχιοναδοσ αο φυνχιοναmεντο δα ινστιτυιο; 

20. Προmοϖερ α γεστο ε οτιmιζαο δοσ ρεχυρσοσ πβλιχοσ ρεπασσαδοσ πελο Ποδερ Πβλιχο ε ρεχυρσοσ 
αδϖινδοσ δε προmο⌡εσ ε εϖεντοσ προmοϖιδοσ πελα υνιδαδε πορ mειο δα Ασσοχιαο δε Παισ ε 
προφισσιοναισ δο mαγιστριο (ΑΠΠ); 

21. Οτιmιζαρ ο υσο δε ρεχυρσοσ φινανχειροσ δα υνιδαδε, δεστιναδοσ ◊ αθυισιο δε mατεριαισ, mανυτενο 
δασ ινσταλα⌡εσ ε δοσ εθυιπαmεντοσ; 

22. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ, παλεστρασ, φορmαο χοντινυαδα ε ενχοντροσ προmοϖιδοσ πελα Σεχρεταρια 
Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

23. Ασσεγυραρ ε αχοmπανηαρ α απλιχαο δασ αϖαλια⌡εσ εξτερνασ; 

24. Ρεαλιζαρ ϕυντο χοm ο Γεστορ α αϖαλιαο δε Εστ〈γιο Προβατ⌠ριο δοσ προφισσιοναισ δα υνιδαδε; 

25. Συβστιτυιρ ασ αυσνχιασ δοσ δοχεντεσ εm συασ φυν⌡εσ, εm χασοσ δε νεχεσσιδαδε;  
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26. Μαντερ−σε ατυαλιζαδο να 〈ρεα δε ατυαο, πορ mειο δε πεσθυισασ, χυρσοσ δε εξτενσο, σεmιν〈ριοσ, 
χονγρεσσοσ, λειτυρα δε λιϖροσ εσπεχιαλιζαδοσ, εντρε ουτροσ, παρα α περmανεντε mεληορια δα φορmαο 
αχαδmιχα ε δα θυαλιδαδε δο ενσινο; 

27. Χολαβοραρ χοm ασ ατιϖιδαδεσ δε αρτιχυλαο δα υνιδαδε χοm α χοmυνιδαδε, παρτιχιπανδο δε ρευνι⌡εσ 
χοm παισ, ρεχεβενδο−οσ πεσσοαλmεντε, ινδιϖιδυαλmεντε ου εm γρυπο; 

28. Χυmπριρ πραζοσ εσταβελεχιδοσ πελα γεστο παρα α εντρεγα δε δοχυmεντοσ, προϕετοσ, ρελατ⌠ριοσ, 
πλανεϕαmεντοσ, αϖαλια⌡εσ ε ουτροσ; 

29. Παρτιχιπαρ δασ φορmα⌡εσ χοντινυαδασ, βυσχανδο ο αυτο απερφειοαmεντο; 

30. Αγιρ χοm τιχα, ρεσπειτο ε σολιδαριεδαδε περαντε οσ προφισσιοναισ, χοντριβυινδο χοm ο βοm χλιmα 
οργανιζαχιοναλ; 

31. Πριmαρ πελο βοm ρελαχιοναmεντο χοm εδυχανδοσ, παισ, ρεσπονσ〈ϖεισ ε δεmαισ σερϖιδορεσ δα υνιδαδε; 

32. Ζελαρ πελα χονσερϖαο δο mατεριαλ διδ〈τιχο, δοσ εθυιπαmεντοσ ε δο ιm⌠ϖελ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε 
εσχολαρ; 

33. Χυmπριρ συασ φυν⌡εσ χοm ασσιδυιδαδε ε ποντυαλιδαδε; 

34. Σεγυιρ ασ νορmασ ε δετερmινα⌡εσ δα υνιδαδε ε/ου Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

35. Παρτιχιπαρ δε εϖεντοσ εξτραχλασσεσ εσταβελεχιδοσ νο χαλενδ〈ριο εσχολαρ, βεm χοmο παρτιχιπαρ δοσ 
περοδοσ δεδιχαδοσ αο πλανεϕαmεντο, ◊ αϖαλιαο ε αο δεσενϖολϖιmεντο προφισσιοναλ; 

36. Απρεσενταρ λινγυαγεm αδεθυαδα ◊ χοmπρεενσο δοσ εδυχανδοσ ε δοσ προφισσιοναισ; 

37. Προmοϖερ ο ενϖολϖιmεντο δα χοmυνιδαδε εσχολαρ, φαζενδο υσο δα λιδερανα ε δοσ mειοσ δε 
χοmυνιχαο δισπονϖεισ, χοm βασε να χοοπεραο ε χοmπροmισσο, φαϖορεχενδο α θυαλιδαδε δασ 
ρελα⌡εσ ιντερπεσσοαισ; 

38. Εστιmυλαρ α προmοο δε προγραmα ε προϕετοσ δε η〈βιτοσ ε ατιτυδεσ δε συστενταβιλιδαδε, χονσερϖαο 
αmβιενταλ, εδυχαο παρα ο τρνσιτο, σαδε, εντρε ουτροσ; 

39. Ινχεντιϖαρ α πρ〈τιχα δεσπορτιϖα, χυλτυραλ ε ρεχρεατιϖα, προmοϖενδο εϖεντοσ ιντερνοσ ε εξτερνοσ; 

40. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ δε πλανεϕαmεντο, συπερϖισο, δα Ασσοχιαο δε Παισ ε προφισσιοναισ δο 
mαγιστριο (ΑΠΠ), Χονσεληοσ Εσχολαρεσ (ΧΕ) ε χαmπανηασ εδυχατιϖασ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε, εντρε ουτρασ 
ατιϖιδαδεσ εξτραχλασσεσ προmοϖιδοσ πελα Γεστο δα υνιδαδε; 

41. Αδοταρ εστρατγιασ γερενχιαισ θυε φαϖορεαm α πρεϖενο δε προβλεmασ να υνιδαδε δε ενσινο;  

42. Ζελαρ πελα γυαρδα ε χονσερϖαο δοσ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ δε τραβαληο; 

43. Ατενδερ ◊σ νορmασ δε ηιγιενε, σαδε ε σεγυρανα δο τραβαληο; 

44. Dαρ ϖισιβιλιδαδε ◊σ α⌡εσ δα υνιδαδε δε ενσινο; 

45. Εξπρεσσαρ χονφιανα να χαπαχιδαδε δε εφιχ〈χια δα υνιδαδε δε ενσινο. 

46. Χοmυνιχαρ αντεχιπαδαmεντε αο Γεστορ δα Υνιδαδε Εσχολαρ α αυσνχια να εσχολα ε/ου δε συασ φυν⌡εσ. 

ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΣΤΑ ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΛ − ΟΡΙΕΝΤΑDΟΡ ΕΣΧΟΛΑΡ 

Σο ατριβυι⌡εσ εσπεχφιχασ δο Οριενταδορ Εσχολαρ, αλm δασ πρεϖιστασ να λεγισλαο ϖιγεντε: 

1. Παρτιχιπαρ να ελαβοραο, εξεχυο, αχοmπανηαmεντο ε αϖαλιαο δο προϕετο πολτιχο πεδαγ⌠γιχο, δε 
πλανοσ, προγραmασ ε προϕετοσ εφιχαζεσ δε θυαλιφιχαο δο προχεσσο ενσινο−απρενδιζαγεm; 

2. Πλανεϕαρ, χοορδεναρ ε/ου παρτιχιπαρ δε προϕετοσ, πλανοσ ε προγραmασ, οβϕετιϖανδο ατενδερ ασ 
νεχεσσιδαδεσ απρεσενταδασ πελοσ προφισσιοναισ δο mαγιστριο, βεm χοmο αχοmπανηαρ ο εδυχανδο νο 
θυε σε ρεφερε αοσ ασπεχτοσ σ⌠χιο−πσιχο−πεδαγ⌠γιχοσ; 

3. Παρτιχιπαρ να ελαβοραο δο Πλανο δε Μετασ Ανυαλ ε Πλανεϕαmεντο Χυρριχυλαρ δα υνιδαδε δε ενσινο; 

4. Ρεαλιζαρ ο πλανεϕαmεντο ε χοορδεναο δασ ατιϖιδαδεσ δε οριενταο εδυχαχιοναλ να υνιδαδε δε 
ενσινο παρτιχιπαρ δε α⌡εσ εδυχατιϖασ θυε εσταβελεαm ο ιντερ−ρελαχιοναmεντο εντρε εδυχανδοσ, 
προφισσιοναισ δο mαγιστριο, φαmλια, σερϖιοσ εσπεχιαλιζαδοσ ε ουτροσ δα χοmυνιδαδε εσχολαρ, 
παρτιχιπανδο δα χοορδεναο εδυχαχιοναλ δα υνιδαδε δε ενσινο ε δο Ρεγιmε Ιντερνο; 

5. Χοντριβυιρ χοm α ελαβοραο ε/ου ρεφορmυλαο δοσ δισποσιτιϖοσ δο Ρεγιmεντο Ιντερνο δα υνιδαδε δε 
ενσινο; 

6. Οριενταρ ο τραβαληο δο προφεσσορ παρα α ελαβοραο δε υm χυρρχυλο εσχολαρ χοντεξτυαλιζαδο θυε 
γαραντα α αδοο δε χονηεχιmεντοσ ατυαλιζαδοσ, ρελεϖαντεσ ε αδεθυαδοσ ◊ λεγισλαο ϖιγεντε; 

7. Αϖαλιαρ, χοm οσ προφισσιοναισ δο mαγιστριο, ο ρεσυλταδο δε ατιϖιδαδεσ πεδαγ⌠γιχασ, αναλισανδο ο 
δεσεmπενηο εσχολαρ ε προπονδο νοϖασ οπορτυνιδαδεσ δε απρενδιζαγεm αοσ εδυχανδοσ θυε 
απρεσενταm διφιχυλδαδεσ, οβϕετιϖανδο α συπεραο δασ χοmπλεξιδαδεσ; 

8. Προmοϖερ ε παρτιχιπαρ δο προχεσσο δε χαραχτεριζαο δα χοmυνιδαδε εσχολαρ; 

9. Ατενδερ ασ νεχεσσιδαδεσ δοσ προφισσιοναισ δο mαγιστριο, παισ ε εδυχανδοσ, εσχλαρεχενδο δϖιδασ ε 
ιδεντιφιχανδο ασ χαυσασ θυε διφιχυλταm ο προχεσσο ενσινο−απρενδιζαγεm, τενδο εm ϖιστα α αο 
ιντερδισχιπλιναρ πρεϖεντιϖα; 

10. Φαχιλιταρ ο δεσενϖολϖιmεντο δο εδυχανδο νο προχεσσο ενσινο−απρενδιζαγεm, προmοϖενδο ο 
ιντερχmβιο δε ινφορmα⌡εσ ε εσταβελεχενδο υmα χοmυνιχαο αδεθυαδα εντρε τοδοσ οσ σεγmεντοσ 
δα χοmυνιδαδε εσχολαρ; 
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11. Χοορδεναρ ε σιστεmατιζαρ ασ ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ αο χονηεχιmεντο γλοβαλ δο εδυχανδο, 
ατενδενδο ασ σολιχιτα⌡εσ δοσ παισ ε/ου ρεσπονσ〈ϖεισ, παρτιχιπανδο δε ρευνι⌡εσ δε αϖαλιαο δοσ 
εδυχανδοσ, εm τεmασ ρελαχιοναδοσ αο προχεσσο ενσινο−απρενδιζαγεm; 

12. Ρεαλιζαρ ο προχεσσο δε αχοmπανηαmεντο δοσ εδυχανδοσ, ενχαmινηανδο−οσ α ουτροσ εσπεχιαλιστασ 
θυανδο ιδεντιφιχαδα α νεχεσσιδαδε; 

13. Προmοϖερ ο αυτοχονηεχιmεντο, δεσενϖολϖιmεντο ιντερπεσσοαλ, χριατιϖιδαδε ε χαπαχιδαδε δε 
αυτογεστο δε εδυχανδοσ, προπορχιονανδο ατενδιmεντο ε οριενταο α ελεσ, οφερεχενδο συβσδιοσ 
θυε φαϖορεαm εστασ χονδι⌡εσ; 

14. Προmοϖερ ε/ου ρεαλιζαρ σεσσ⌡εσ ινδιϖιδυαισ ου εm γρυπο δε οριενταο, ποσσιβιλιτανδο α τοmαδα δε 
δεχισ⌡εσ πορ παρτε δο εδυχανδο νο θυε σε ρεφερε ◊ προφισσιοναλιζαο; 

15. Παρτιχιπαρ, αχοmπανηαρ ε mοτιϖαρ οσ εδυχανδοσ να οριενταο ε φορmαο δε γρυποσ ρεπρεσενταντεσ 
χυλτυραισ, σοχιαισ, ρεχρεατιϖοσ, γρmιοσ, χονσεληοσ εσχολαρεσ ε ουτροσ; 

16. Χοντριβυιρ χοm ο δεσενϖολϖιmεντο δασ λιδερανασ, χοορδενανδο ε οριεντανδο ο προχεσσο δε εσχοληα 
ϖια ελειο διρετα δε ρεπρεσενταντεσ δε τυρmα; 

17. Φαϖορεχερ α αδαπταο δε νοϖοσ εδυχανδοσ να ινστιτυιο εσχολαρ, ϖισανδο φαχιλιταρ ο προχεσσο δε 
ενσινο απρενδιζαγεm; 

18. Προmοϖερ προγραmασ δε οριενταο φαmιλιαρ, τροχα δε εξπερινχιασ ε ινφορmα⌡εσ σοβρε οσ 
οριεντανδοσ, ϖισανδο αο ατενδιmεντο πρεϖεντιϖο ε/ου τεραπυτιχο νο θυε σε ρεφερε αο προχεσσο 
εδυχατιϖο; 

19. Dαρ συπορτε αο προφεσσορ θυανδο ηουϖερ νεχεσσιδαδε, εm ϖιρτυδε δε θυαισθυερ ατοσ, πρατιχαδοσ πορ 
εδυχανδοσ, 

20. Θυε δεσαβονεm ο τραβαληο δο προφεσσορ ε πρεϕυδιθυεm ο ρενδιmεντο δοσ δεmαισ; 

21. Παρτιχιπαρ να οριενταο δε προγραmασ χυλτυραισ, δε λαζερ ου ουτροσ, ϖισανδο ο δεσενϖολϖιmεντο δα 
χοmυνιδαδε εσχολαρ; 

22. Οργανιζαρ/παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ δε χονσεληο δε χλασσε, πεδαγ⌠γιχασ, δε αϖαλιαο δε δεσεmπενηο ε 
αδmινιστρατιϖασ; 

23. Ασσεγυραρ ο χυmπριmεντο δα φυνο πρεχπυα δα εσχολα πβλιχα θυαντο ◊ γαραντια δο αχεσσο, δα 
περmαννχια ε ξιτο νο περχυρσο εσχολαρ δο εδυχανδο; 

24. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ, παλεστρασ, φορmαο χοντινυαδα ε ενχοντροσ προmοϖιδοσ πελα Σεχρεταρια 
Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

25. Ασσεγυραρ, αχοmπανηαρ ε απλιχαρ ασ αϖαλια⌡εσ εξτερνασ; 

26. Συβστιτυιρ αυσνχιασ δοσ δοχεντεσ εm συασ φυν⌡εσ, εm χασοσ δε νεχεσσιδαδε; ΞΞΞΙ − δεσεmπενηαρ ασ 
φυν⌡εσ δο συπερϖισορ εσχολαρ εm χασο δε ινεξιστνχια δεσσε προφισσιοναλ να υνιδαδε; 

27. Μαντερ−σε ατυαλιζαδο να 〈ρεα δε ατυαο, πορ mειο δε πεσθυισασ, χυρσοσ δε εξτενσο, σεmιν〈ριοσ, 
χονγρεσσοσ, λειτυρα δε λιϖροσ εσπεχιαλιζαδοσ, εντρε ουτροσ, παρα α περmανεντε mεληορια δα φορmαο 
αχαδmιχα ε δα θυαλιδαδε δο ενσινο; 

28. Παρτιχιπαρ δασ ατιϖιδαδεσ δε αρτιχυλαο δα υνιδαδε χοm α χοmυνιδαδε, παρτιχιπανδο δε ρευνι⌡εσ χοm 
παισ, ρεχεβενδο−οσ πεσσοαλmεντε, ινδιϖιδυαλmεντε ου εm γρυπο; 

29. Αχοληερ ο εδυχανδο ε σευσ ρεσπονσ〈ϖεισ πασσανδο σεγυρανα, παρα θυε τενηαm χονφιανα να υνιδαδε 
δε ενσινο ε νοσ προφισσιοναισ θυε ο χοmπ⌡εm; 

30. Χυmπριρ πραζοσ εσταβελεχιδοσ πελα γεστο παρα α εντρεγα δε δοχυmεντοσ, προϕετοσ, ρελατ⌠ριοσ, 
πλανεϕαmεντοσ, αϖαλια⌡εσ ε ουτροσ; 

31. Παρτιχιπαρ δασ φορmα⌡εσ χοντινυαδασ, βυσχανδο ο αυτο απερφειοαmεντο; 

32. Αγιρ χοm τιχα, ρεσπειτο ε σολιδαριεδαδε περαντε οσ προφισσιοναισ δα υνιδαδε δε ενσινο χοντριβυινδο 
χοm ο βοm χλιmα οργανιζαχιοναλ; 

33. Πριmαρ πελο βοm ρελαχιοναmεντο χοm εδυχανδοσ, παισ, ρεσπονσ〈ϖεισ ε δεmαισ σερϖιδορεσ δα υνιδαδε 
δε ενσινο; 

34. Ζελαρ πελα χονσερϖαο δο mατεριαλ διδ〈τιχο, δοσ εθυιπαmεντοσ ε δο ιm⌠ϖελ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε 
εσχολαρ; 

35. Χυmπριρ συασ φυν⌡εσ χοm ασσιδυιδαδε ε ποντυαλιδαδε, 

36. Χριαρ σιτυα⌡εσ θυε ελεϖεm α αυτοεστιmα δα χριανα, τρατανδο−ο χοm αφετιϖιδαδε, mεληορανδο ο 
ϖνχυλο χοm ελα ε, 

37. Χονσεθυεντεmεντε, φαχιλιτανδο ο προχεσσο δε αχοληιmεντο ε ενσινο−απρενδιζαγεm; 

38. Σεγυιρ ασ νορmασ ε δετερmινα⌡εσ δα υνιδαδε ε/ου Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

39. Παρτιχιπαρ δε εϖεντοσ εξτραχλασσεσ εσταβελεχιδοσ νο χαλενδ〈ριο εσχολαρ, βεm χοmο παρτιχιπαρ δοσ 
περοδοσ δεδιχαδοσ αο πλανεϕαmεντο, ◊ αϖαλιαο ε αο δεσενϖολϖιmεντο προφισσιοναλ; 

40. Απρεσενταρ λινγυαγεm αδεθυαδα ◊ χοmπρεενσο δοσ εδυχανδοσ ε δοσ προφισσιοναισ δα υνιδαδε δε 
ενσινο; 

41. Προmοϖερ ο ενϖολϖιmεντο δα χοmυνιδαδε εσχολαρ, φαζενδο υσο δα λιδερανα ε δοσ mειοσ δε 
χοmυνιχαο 

42. Dισπονϖεισ, χοm βασε να χοοπεραο ε χοmπροmισσο, φαϖορεχενδο α θυαλιδαδε δασ ρελα⌡εσ 
ιντερπεσσοαισ; 
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43. Προmοϖερ α φορmαο δο εδυχανδο παρα ο εξερχχιο πλενο δα χιδαδανια; 

44. Ρεσπειταρ ασ διφερενασ δοσ εδυχανδοσ ποσσιβιλιτανδο, α χαδα υm, ο ενχαmινηαmεντο mετοδολ⌠γιχο 
αδεθυαδο θυε ο αυξιλιε νο προχεσσο προτεο ε χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm, χονφορmε ο δισποστο 
νο Πλανο Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο (ΠΜΕ); 

45. Εστιmυλαρ α προmοο δε προγραmασ ε προϕετοσ δε η〈βιτοσ ε ατιτυδεσ δε συστενταβιλιδαδε, χονσερϖαο 
αmβιενταλ, 

46. Εδυχαο παρα ο τρνσιτο, σαδε, εντρε ουτροσ; 

47. Ινχεντιϖαρ α πρ〈τιχα δεσπορτιϖα, χυλτυραλ ε ρεχρεατιϖα, προmοϖενδο εϖεντοσ ιντερνοσ ε εξτερνοσ; 

48. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ δε πλανεϕαmεντο, συπερϖισο, δα Ασσοχιαο δε Παισ ε προφισσιοναισ δο 
mαγιστριο (ΑΠΠ), 

49. Χονσεληοσ Εσχολαρεσ (ΧΕ) ε χαmπανηασ εδυχατιϖασ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε, εντρε ουτρασ ατιϖιδαδεσ 
εξτραχλασσεσ 

50. Προmοϖιδασ πελα Γεστο δα υνιδαδε δε Ενσινο; 

51. Εσταβελεχερ χοmυνιχαο δε ορδεm αφετιϖα χοm οσ εδυχανδοσ, προχυρανδο ιντερπρεταρ σευσ γεστοσ, 
εξπρεσσο 

52. Φισιονmιχα, χορποραλ ε ουτρασ φορmασ δε χοmυνιχαο; 

53. Ιδεντιφιχαρ θυαισθυερ προβλεm〈τιχασ ρελαχιοναδασ αοσ εδυχανδοσ, ε λεϖ〈−λασ αο χονηεχιmεντο δο 
Γεστορ δα Υνιδαδε δε Ενσινο; 

54. Σολιχιταρ α πρεσενα ε/ου πρεσταρ ατενδιmεντο αοσ παισ ε ρεσπονσ〈ϖεισ, νο θυε σε ρεφερε αο προχεσσο 
προτεο ε 

55. Χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm ε δεσενϖολϖιmεντο δοσ εδυχανδοσ, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο; 

56. Αδοταρ εστρατγιασ θυε φαϖορεαm α πρεϖενο δε προβλεmασ να υνιδαδε δε ενσινο 

57. Ζελαρ πελα γυαρδα ε χονσερϖαο δοσ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ δε τραβαληο; 

58. Ατενδερ ◊σ νορmασ δε ηιγιενε, σαδε ε σεγυρανα δο τραβαληο; 

59. Dαρ ϖισιβιλιδαδε ◊σ α⌡εσ δα υνιδαδε δε ενσινο; 

60. Εξπρεσσαρ χονφιανα να χαπαχιδαδε δε εφιχ〈χια δα εσχολα; 

61. Οριενταρ οσ αλυνοσ θυαντο ◊ προιβιο δο υσο δε εθυιπαmεντοσ ελετρνιχοσ εm σαλα δε αυλα σαλϖο 
σολιχιταδο πελο προφεσσορ παρα συβσιδιαρ εστυδοσ ε πεσθυισασ. 

62. Χοmυνιχαρ αντεχιπαδαmεντε αο Γεστορ δα Υνιδαδε Εσχολαρ σεmπρε θυε νεχεσσιταρ αυσενταρ−σε δα 
εσχολα ε/ου δε συασ φυν⌡εσ. 

ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΣΤΑ ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΛ − ΣΥΠΕΡςΙΣΟΡ ΕΣΧΟΛΑΡ 

Σο ατριβυι⌡εσ εσπεχφιχασ δο Συπερϖισορ Εσχολαρ, αλm δασ πρεϖιστασ να λεγισλαο ϖιγεντε: 

1. Οριενταρ, αχοmπανηαρ ε αϖαλιαρ οσ προφισσιοναισ δο mαγιστριο νο δεσενϖολϖιmεντο δε τοδασ ασ 
ατιϖιδαδεσ θυε ενϖολϖεm ο προχεσσο δε προτεο ε χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm, πλανεϕανδο ασ 
ρευνι⌡εσ, εσχλαρεχενδο οσ οβϕετιϖοσ δο πλανο ανυαλ δε ενσινο, χοορδενανδο ατιϖιδαδεσ, τοmανδο 
δεχισ⌡εσ ε προmοϖενδο ο απερφειοαmεντο δο χορπο δοχεντε; 

2. Οριενταρ ο χορπο δοχεντε να ελαβοραο δε προϕετο ατρατιϖο ε απλιχ〈ϖελ ◊ υνιδαδε δε ενσινο χοm 
ρελαο ◊ προποστα πεδαγ⌠γιχα, συγερινδο οβϕετιϖοσ γεραισ ε εσπεχφιχοσ, δεφινινδο mετοδολογιασ, 
εστρατγιασ δε ενσινο, τεmασ τρανσϖερσαισ, ιντερδισχιπλιναρεσ, εντρε ουτροσ, δε mοδο α χυmπριρ χοm α 
λεγισλαο ϖιγεντε; 

3. Οριενταρ οσ δοχεντεσ νο πλανεϕαmεντο, σεγυνδο α προποστα πολτιχο πεδαγ⌠γιχα δο εσταβελεχιmεντο 
να υνιδαδε δε ενσινο; 

4. Οριενταρ οσ δοχεντεσ σοβρε οσ ρεγιστροσ α αϖαλια⌡εσ δασ χριανασ εm δοχυmενταο απροπριαδα, 
χονφορmε ρεγρασ πρεεσταβελεχιδασ πελα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

5. Χοορδεναρ α ελαβοραο ε ο χυmπριmεντο δο Πλανο Ανυαλ δα Υνιδαδε δε Ενσινο, χοmπρεενδενδο οσ 
οβϕετιϖοσ δα υνιδαδε, δοσ διϖερσοσ γραυσ δε ενσινο ε δε χαδα σετορ; 

6. Ασσεγυραρ ο χυmπριmεντο δα φυνο πρεχπυα δα εσχολα πβλιχα θυαντο ◊ γαραντια δο αχεσσο, δα 
περmαννχια ε ξιτο νο περχυρσο εσχολαρ δο εδυχανδο; 

7. Αρτιχυλαρ, φαχιλιταρ, mεδιαρ ε mοτιϖαρ ο προχεσσο δε αυτοδεσενϖολϖιmεντο δα εθυιπε δοχεντε, πορ mειο 
δασ α⌡εσ θυε προmοϖαm α εϖολυο ποσιτιϖα νο δεσεmπενηο πεδαγ⌠γιχο, νασ ρελα⌡εσ δε τραβαληο ε 
νασ ατιτυδεσ φρεντεσ ασ συασ φυν⌡εσ; 

8. Εστιmυλαρ ο απερφειοαmεντο ε α ατυαλιζαο δο χορπο δοχεντε, ινχεντιϖανδο α παρτιχιπαο εm χυρσοσ 
δε φορmαο, γρυποσ δε εστυδο, ρευνι⌡εσ, παλεστρασ, σιmπ⌠σιοσ, σεmιν〈ριοσ ε φ⌠ρυνσ, α φιm δε 
χοντριβυιρ παρα ο χρεσχιmεντο πεσσοαλ ε προφισσιοναλ; 

9. Ιντεγραρ οσ προφισσιοναισ δο mαγιστριο αδmιτιδοσ να οργανιζαο, οριεντανδο−οσ αδεθυαδαmεντε; 

10. Ασσεσσοραρ ο γεστορ νασ δεχισ⌡εσ πεδαγ⌠γιχασ, βεm χοmο παρτιχιπαρ δα αν〈λισε ε απροϖαο δοσ πλανοσ, 
προϕετοσ ε ουτρασ ατιϖιδαδεσ ρεφερεντεσ αοσ προχεσσοσ δε ενσινο απρενδιζαγεm; 

11. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ, παλεστρασ, φορmαο χοντινυαδα ε ενχοντροσ προmοϖιδοσ πελα Σεχρεταρια 
Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 
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12. Οργανιζαρ/παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ δε χονσεληο δε χλασσε, πεδαγ⌠γιχασ, δε αϖαλιαο δε δεσεmπενηο ε 
αδmινιστρατιϖασ; 

13. Ασσεγυραρ, αχοmπανηαρ ε απλιχαρ ασ αϖαλια⌡εσ εξτερνασ; 

14. Ρεαλιζαρ ϕυντο χοm ο Γεστορ α αϖαλιαο δε Εστ〈γιο Προβατ⌠ριο δοσ προφισσιοναισ δα υνιδαδε; 

15. Συβστιτυιρ α αυσνχιασ δοσ δοχεντεσ εm συασ φυν⌡εσ; 

16. Dεσεmπενηαρ ασ φυν⌡εσ δο οριενταδορ εσχολαρ εm χασο δε ινεξιστνχια δεσσε προφισσιοναλ να υνιδαδε; 

17. Μαντερ−σε ατυαλιζαδο να 〈ρεα δε ατυαο, ατραϖσ δε πεσθυισασ, χυρσοσ δε εξτενσο, σεmιν〈ριοσ, 
χονγρεσσοσ, λειτυρα δε λιϖροσ εσπεχιαλιζαδοσ, εντρε ουτροσ, παρα α περmανεντε mεληορια δα φορmαο 
αχαδmιχα ε δα θυαλιδαδε δο ενσινο; 

18. Παρτιχιπαρ δασ ατιϖιδαδεσ δε αρτιχυλαο δα υνιδαδε δε ενσινο χοm α χοmυνιδαδε, πορ mειο δε 
ρευνι⌡εσ χοm παισ, ρεχεβενδο−οσ πεσσοαλmεντε, ινδιϖιδυαλmεντε ου εm γρυπο; 

19. Αχοληερ ο εδυχανδο ε οσ ρεσπονσ〈ϖεισ, πασσανδο σεγυρανα παρα θυε τενηαm χονφιανα να υνιδαδε δε 
ενσινο ε νοσ προφισσιοναισ θυε ο χοmπ⌡εm; 

20. Χυmπριρ πραζοσ εσταβελεχιδοσ πελα γεστο παρα α εντρεγα δε δοχυmεντοσ, προϕετοσ, ρελατ⌠ριοσ, 
πλανεϕαmεντοσ, αϖαλια⌡εσ ε ουτροσ; 

21. Παρτιχιπαρ δασ φορmα⌡εσ χοντινυαδασ, βυσχανδο ο αυτο απερφειοαmεντο; 

22. Αγιρ χοm τιχα, ρεσπειτο ε σολιδαριεδαδε περαντε οσ προφισσιοναισ, χοντριβυινδο χοm ο βοm χλιmα 
οργανιζαχιοναλ; 

23. Πριmαρ πελο βοm ρελαχιοναmεντο χοm εδυχανδοσ, παισ, ρεσπονσ〈ϖεισ ε δεmαισ σερϖιδορεσ δα υνιδαδε 
δε ενσινο; 

24. Ζελαρ πελα χονσερϖαο δο mατεριαλ διδ〈τιχο, δοσ εθυιπαmεντοσ ε δο ιm⌠ϖελ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε 
εσχολαρ; 

25. Χυmπριρ συασ φυν⌡εσ χοm ασσιδυιδαδε ε ποντυαλιδαδε, προmοϖερ σιτυα⌡εσ θυε ελεϖεm α αυτοεστιmα 
δα χριανα, τρατανδο−ο χοm αφετιϖιδαδε, mεληορανδο ο ϖνχυλο χοm ελα ε, χονσεθυεντεmεντε, 
φαχιλιτανδο ο προχεσσο δε αχοληιmεντο ε ενσινο−απρενδιζαγεm; 

26. Σεγυιρ ασ νορmασ ε δετερmινα⌡εσ δα υνιδαδε ε/ου Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

27. Παρτιχιπαρ δε εϖεντοσ εξτραχλασσεσ εσταβελεχιδοσ νο χαλενδ〈ριο εσχολαρ, βεm χοmο παρτιχιπαρ δοσ 
περοδοσ δεδιχαδοσ αο πλανεϕαmεντο, ◊ αϖαλιαο ε αο δεσενϖολϖιmεντο προφισσιοναλ; 

28. Απρεσενταρ λινγυαγεm αδεθυαδα ◊ χοmπρεενσο δοσ εδυχανδοσ ε δοσ προφισσιοναισ δα υνιδαδε δε 
ενσινο; 

29. Προmοϖερ ο ενϖολϖιmεντο δα χοmυνιδαδε εσχολαρ, φαζενδο υσο δα λιδερανα ε δοσ mειοσ δε 
χοmυνιχαο δισπονϖεισ, χοm βασε να χοοπεραο ε χοmπροmισσο, φαϖορεχενδο α θυαλιδαδε δασ 
ρελα⌡εσ ιντερπεσσοαισ; 

30. Προmοϖερ α φορmαο δο εδυχανδο παρα ο εξερχχιο πλενο δα χιδαδανια; 

31. Ρεσπειταρ ασ διφερενασ δοσ εδυχανδοσ ποσσιβιλιτανδο, α χαδα υm, ο ενχαmινηαmεντο mετοδολ⌠γιχο 
αδεθυαδο θυε ο αυξιλιε νο προχεσσο προτεο ε χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm, χονφορmε ο δισποστο 
νο Πλανο Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο (ΠΜΕ); 

32. Οριενταρ α προmοο δε προγραmασ ε προϕετοσ δε η〈βιτοσ ε ατιτυδεσ δε συστενταβιλιδαδε, χονσερϖαο 
αmβιενταλ, εδυχαο παρα ο τρνσιτο, σαδε, εντρε ουτροσ; 

33. Πλανεϕαρ ε οριενταρ α πρ〈τιχα δεσπορτιϖα, χυλτυραλ ε ρεχρεατιϖα, προmοϖενδο εϖεντοσ ιντερνοσ ε 
εξτερνοσ; 

34. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ δε πλανεϕαmεντο, συπερϖισο, δα Ασσοχιαο δε Παισ ε προφισσιοναισ δο 
mαγιστριο, Χονσεληοσ Εσχολαρεσ ε χαmπανηασ εδυχατιϖασ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε, εντρε ουτρασ ατιϖιδαδεσ 
εξτραχλασσεσ προmοϖιδοσ πελα Γεστο δα υνιδαδε δε ενσινο; 

35. Εσταβελεχερ χοmυνιχαο δε ορδεm αφετιϖα χοm οσ εδυχανδοσ, προχυρανδο ιντερπρεταρ σευσ γεστοσ, 
εξπρεσσο φισιονmιχα, χορποραλ ε ουτρασ φορmασ δε χοmυνιχαο; 

36. Πλανεϕαρ ε οριενταρ δε φορmα αγραδ〈ϖελ ε αχοληεδορα α ρεχεπο ε εντρεγα δοσ εδυχανδοσ; 

37. Προmοϖερ προϕετοσ εδυχαχιοναισ ϖισανδο ◊ φορmαο ιντεγραλ δα χριανα; 

38. Ιδεντιφιχαρ θυαισθυερ προβλεm〈τιχασ ρελαχιοναδασ αοσ εδυχανδοσ ε λεϖ〈−λασ αο χονηεχιmεντο δο Γεστορ 
δα υνιδαδε δε ενσινο; 

39. Να αυσνχια δο Οριενταδορ Εσχολαρ, σολιχιταρ α πρεσενα ε/ου πρεσταρ ατενδιmεντο αοσ παισ ε 
ρεσπονσ〈ϖεισ, νο θυε σε ρεφερε αο προχεσσο προτεο ε χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm ε 
δεσενϖολϖιmεντο δοσ εδυχανδοσ, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο; 

40. Αδοταρ εστρατγιασ θυε φαϖορεαm α πρεϖενο δε προβλεmασ να υνιδαδε δε ενσινο; 

41. Ζελαρ πελα γυαρδα ε χονσερϖαο δοσ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ δε τραβαληο; 

42. Ατενδερ ◊σ νορmασ δε ηιγιενε, σαδε ε σεγυρανα δο τραβαληο; 

43. Dαρ ϖισιβιλιδαδε ◊σ α⌡εσ δα υνιδαδε δε ενσινο; 

44. Εξπρεσσαρ χονφιανα να χαπαχιδαδε δε εφιχ〈χια δα εσχολα; 

45. Χοmυνιχαρ αντεχιπαδαmεντε αο Γεστορ δα Υνιδαδε Εσχολαρ σεmπρε θυε νεχεσσιταρ αυσενταρ−σε δα 
εσχολα ε δε συασ φυν⌡εσ. 
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ΑΤΡΙΒΥΙ∩ΟΕΣ DΟ ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΕ ΕΝΣΙΝΟ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ 

Σο χοmπρεενδιδοσ πορ: Προφεσσορ δε Ανοσ Ινιχιαισ ε Προφεσσορ δε Ανοσ Φιναισ. Σο ατριβυι⌡εσ 
εσπεχφιχασ δο Προφεσσορ δε Ενσινο Φυνδαmενταλ, αλm δασ πρεϖιστασ να λεγισλαο ϖιγεντε: 

1. Ελαβοραρ προϕετο ατρατιϖο ε απλιχ〈ϖελ ◊ υνιδαδε δε ενσινο χοm ρελαο ◊ προποστα πεδαγ⌠γιχα, 
συγερινδο οβϕετιϖοσ γεραισ ε εσπεχφιχοσ, δεφινινδο mετοδολογιασ, εστρατγιασ δε ενσινο, τεmασ 
τρανσϖερσαισ, ιντερδισχιπλιναρεσ, εντρε ουτροσ, δε mοδο α χυmπριρ χοm α λεγισλαο ϖιγεντε; 

2. Ελαβοραρ ε χυmπριρ πλανο δε τραβαληο, σεγυνδο α προποστα πολτιχο πεδαγ⌠γιχα δα υνιδαδε δε ενσινο, 
αϖαλιαρ οσ εδυχανδοσ θυαντο αο προχεσσο αχοληιmεντο/ενσινο απρενδιζαγεm, χονφορmε ρεσολυ⌡εσ δο 
ΧΟΝΣΕΜΕ; 

3. πλανεϕαρ ατιϖιδαδεσ σιστεmατιζαδασ, δεσαφιαδορασ ε χονδιζεντεσ χοm ασ ηαβιλιδαδεσ προποστασ, 
εστιmυλανδο οσ εδυχανδοσ ε χοντριβυινδο χοm σευ δεσενϖολϖιmεντο, βεm χοmο υτιλιζαρ διφερεντεσ 
εστρατγιασ δυραντε α ρεαλιζαο δασ αυλασ, ατενδενδο α τοδοσ ατραϖσ δε ατιϖιδαδεσ διϖερσιφιχαδασ; 

4. Αδεθυαρ οσ χοντεδοσ βυσχανδο ρεχυρσοσ πρ〈τιχοσ να ρεαλιδαδε ϖιϖιδα πελοσ εδυχανδοσ; 

5. Ζελαρ πελα απρενδιζαγεm δοσ εδυχανδοσ, εσταβελεχενδο εστρατγιασ δε αχελεραο νο 
δεσενϖολϖιmεντο παρα οσ εδυχανδοσ δε mαιορ ρενδιmεντο ε δε ρεχυπεραο παρα οσ εδυχανδοσ δε 
mενορ ρενδιmεντο, υτιλιζανδο ασ τχνιχασ ε ρεχυρσοσ δισπονϖεισ; 

6. Μαντερ σε ατυαλιζαδο να 〈ρεα δε ατυαο, ατραϖσ δε πεσθυισασ, χυρσοσ δε εξτενσο, σεmιν〈ριοσ, 
χονγρεσσοσ, λειτυρα δε λιϖροσ εσπεχιαλιζαδοσ, εντρε ουτροσ, παρα α περmανεντε mεληορια δα φορmαο 
αχαδmιχα ε δα θυαλιδαδε δο ενσινο; 

7. Χολαβοραρ χοm ασ ατιϖιδαδεσ δε αρτιχυλαο δα εσχολα χοm α χοmυνιδαδε εσχολαρ, παρτιχιπανδο δε 
ρευνι⌡εσ χοm παισ ου ρεσπονσ〈ϖεισ, ρεχεβενδο−οσ πεσσοαλmεντε, ινδιϖιδυαλmεντε ου εm γρυπο; 

8. Αχοληερ ο εδυχανδο ε οσ ρεσπονσ〈ϖεισ, πασσανδο σεγυρανα παρα θυε τενηαm χονφιανα να υνιδαδε δε 
ενσινο ε νοσ προφισσιοναισ θυε ο χοmπ⌡εm; 

9. Χυmπριρ πραζοσ εσταβελεχιδοσ πελα γεστο παρα α εντρεγα δε δοχυmεντοσ, προϕετοσ, ρελατ⌠ριοσ, 
πλανεϕαmεντοσ, αϖαλια⌡εσ ε ουτροσ παρτιχιπαρ δασ φορmα⌡εσ χοντινυαδασ βυσχανδο ο αυτο 
απερφειοαmεντο θυανδο εm συα ϕορναδα δε τραβαληο; 

10. Αγιρ χοm τιχα, ρεσπειτο ε σολιδαριεδαδε περαντε οσ δεmαισ προφισσιοναισ, χοντριβυινδο χοm ο βοm 
χλιmα οργανιζαχιοναλ; 

11. Μαντερ υm βοm ρελαχιοναmεντο χοm οσ εδυχανδοσ, παισ, ρεσπονσ〈ϖεισ ε δεmαισ σερϖιδορεσ δα 
υνιδαδε δε ενσινο; 

12. Ζελαρ πελα χονσερϖαο δο mατεριαλ διδ〈τιχο, δοσ εθυιπαmεντοσ ε δο ιm⌠ϖελ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε 
εσχολαρ; 

13. Χυmπριρ συασ φυν⌡εσ χοm ασσιδυιδαδε ε ποντυαλιδαδε, αϖαλιαρ ο εδυχανδο δε φορmα χοντνυα ε 
σιστεm〈τιχα δεντρο δο προχεσσο ενσινο απρενδιζαγεm, χονφορmε ρεσολυ⌡εσ δο ΧΟΝΣΕΜΕ; 

14. Χορριγιρ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ, εσχλαρεχενδο δϖιδασ θυαντο ◊σ νεχεσσιδαδεσ ε χαρνχιασ 
απρεσενταδασ πελοσ εδυχανδοσ; 

15. Οριενταρ οσ εδυχανδοσ να ρεαλιζαο δε πεσθυισασ ε τραβαληοσ χυρριχυλαρεσ; 

16. Χοντρολαρ ε ρεγιστραρ α φρεθυνχια δοσ εδυχανδοσ; 

17. Εξεχυταρ ο φεχηαmεντο ε ρεγιστρο δε mδιασ παρχιαισ ε φιναισ δοσ εδυχανδοσ; 

18. Υτιλιζαρ mατεριαισ αδεθυαδοσ ◊ φαιξα ετ〈ρια δοσ εδυχανδοσ, εστιmυλανδο σευ προχεσσο δε 
δεσενϖολϖιmεντο χογνιτιϖο; 

19. Χριαρ σιτυα⌡εσ θυε ελεϖαm α αυτοεστιmα δο εδυχανδο, τρατανδο−ο χοm αφετιϖιδαδε, mεληορανδο ο 
ϖνχυλο χοm ελε ε, χονσεθυεντεmεντε, φαχιλιτανδο ο προχεσσο ενσινο−απρενδιζαγεm; 

20. Σεγυιρ ασ νορmασ ε δετερmινα⌡εσ δα υνιδαδε δε ενσινο ε/ου Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

21. Παρτιχιπαρ δε εϖεντοσ εξτραχλασσεσ εσταβελεχιδοσ νο χαλενδ〈ριο εσχολαρ, βεm χοmο παρτιχιπαρ δοσ 
περοδοσ δεδιχαδοσ αο πλανεϕαmεντο, ◊ αϖαλιαο ε αο δεσενϖολϖιmεντο προφισσιοναλ; 

22. Πλανεϕαρ ατιϖιδαδεσ σιστεmατιζαδασ, δεσαφιαδορασ ε χονδιζεντεσ χοm οσ διρειτοσ δε 
απρενδιζαγεm/χοντεδοσ ε ασ ηαβιλιδαδεσ προποστασ, εστιmυλανδο οσ εδυχανδοσ ε χοντριβυινδο χοm 
σευ δεσενϖολϖιmεντο, βεm χοmο υτιλιζαρ διφερεντεσ εστρατγιασ δυραντε α ρεαλιζαο δασ αυλασ, 
ατενδενδο ασ διφιχυλδαδεσ δοσ εδυχανδοσ ατραϖσ δε ατιϖιδαδεσ διϖερσιφιχαδασ; 

23. Απρεσενταρ λινγυαγεm αδεθυαδα ◊ χοmπρεενσο δοσ εδυχανδοσ; 

24. Πριmαρ πελο βοm ρελαχιοναmεντο χοm οσ εδυχανδοσ; 

25. Μαντερ ο λοχαλ δε αυλα χοm αmβινχια πεδαγ⌠γιχα εστιmυλαδορα δα απρενδιζαγεm; 

26. Ρεγιστραρ α αϖαλιαο, χοντεδοσ, ρεχυπεραο παραλελα δο εδυχανδο εm δοχυmενταο απροπριαδα, 
χονφορmε εσταβελεχιδο πελα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

27. Προmοϖερ α φορmαο δο εδυχανδο παρα ο εξερχχιο πλενο δα χιδαδανια; 

28. Ρεσπειταρ ασ διφερενασ δοσ εδυχανδοσ ποσσιβιλιτανδο, α χαδα υm, ο ενχαmινηαmεντο mετοδολ⌠γιχο 

29. Αδεθυαδο θυε ο αυξιλιε νο προχεσσο ενσινο−απρενδιζαγεm, χονσοαντε λεγισλαο ε τεοριασ πεδαγ⌠γιχασ 
ϖιγεντεσ. 



Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι− Προχεσσο Σελετιϖο −Εδιταλ 001/2019 

Π〈γινα 43 δε 58 

30. Dεσενϖολϖερ η〈βιτοσ ε ατιτυδεσ δε συστενταβιλιδαδε, χονσερϖαο αmβιενταλ, εδυχαο παρα ο τρνσιτο, 
σαδε, εντρε ουτροσ; 

31. Ινχεντιϖαρ α πρ〈τιχα δεσπορτιϖα, χυλτυραλ ε ρεχρεατιϖα, προmοϖενδο εϖεντοσ ιντερνοσ ε εξτερνοσ; 

32. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ δε πλανεϕαmεντο, συπερϖισο, δα Ασσοχιαο δε Παισ ε Προφισσιοναισ δο 

33. Μαγιστριο, Χονσεληο Εσχολαρ ε χαmπανηασ εδυχατιϖασ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε, εντρε ουτρασ ατιϖιδαδεσ 
εξτραχλασσεσ προmοϖιδοσ πελα Γεστο δα υνιδαδε δε Ενσινο; 

34. Παρτιχιπαρ δασ Φορmα⌡εσ Χοντινυαδασ ε δε ουτροσ χυρσοσ δε απερφειοαmεντο προmοϖιδοσ πελα 
Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

35. Ινφορmαρ αο εσπεχιαλιστα δα υνιδαδε, εm τεmπο η〈βιλ, θυανδο δο εξχεσσο δε φαλτασ (σεm ϕυστιφιχατιϖα), 
βεm χοmο βαιξο ρενδιmεντο δο εδυχανδο; 

36. Παρτιχιπαρ δασ ατιϖιδαδεσ δε αρτιχυλαο δα υνιδαδε χοm α χοmυνιδαδε, δε ρευνι⌡εσ χοm παισ, 
ρεχεβενδο−οσ πεσσοαλmεντε, ινδιϖιδυαλmεντε ου εm γρυπο; 

37. Χυmπριρ πραζοσ εσταβελεχιδοσ πελα γεστο παρα α εντρεγα δε δοχυmεντοσ, προϕετοσ, ρελατ⌠ριοσ, 
πλανεϕαmεντοσ, αϖαλια⌡εσ ε ουτροσ; 

38. Εσταβελεχερ χοmυνιχαο δε ορδεm αφετιϖα χοm οσ εδυχανδοσ, προχυρανδο ιντερπρεταρ σευσ γεστοσ, 
εξπρεσσο φισιονmιχα, χορποραλ ε ουτρασ φορmασ δε χοmυνιχαο; 

39. Πλανεϕαρ δε φορmα αγραδ〈ϖελ ε αχοληεδορα α ρεχεπο ε εντρεγα δοσ εδυχανδοσ; 

40. Προmοϖερ προϕετοσ εδυχαχιοναισ ϖισανδο ◊ φορmαο ιντεγραλ δοσ εδυχανδοσ; 

41. Ιδεντιφιχαρ mυδανασ δε χοmπορταmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο δοσ εδυχανδοσ, ε λεϖ〈−λασ αο 
χονηεχιmεντο δα γεστο; 

42. Σολιχιταρ α πρεσενα ε/ου πρεσταρ ατενδιmεντο αοσ παισ ε ρεσπονσ〈ϖεισ, νο θυε σε ρεφερε αο προχεσσο 
προτεο ε χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm ε δεσενϖολϖιmεντο δοσ εδυχανδοσ, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο; 

43. Αδοταρ εστρατγιασ γερενχιαισ θυε φαϖορεαm α πρεϖενο δε αχιδεντεσ να υνιδαδε δε ενσινο; 

44. Ατενδερ ◊σ νορmασ δε ηιγιενε, σαδε ε σεγυρανα δο τραβαληο; 

45. Dαρ ϖισιβιλιδαδε ◊σ α⌡εσ δα υνιδαδε δε ενσινο; 

46. Εξπρεσσαρ χονφιανα να χαπαχιδαδε δε εφιχ〈χια δα υνιδαδε δε ενσινο; 

47. ςεστιρ−σε αδεθυαδαmεντε παρα ο εξερχχιο δα φυνο; 

48. Χοmυνιχαρ αντεχιπαδαmεντε αο Γεστορ δα Υνιδαδε Εσχολαρ σεmπρε θυε νεχεσσιταρ αυσενταρ−σε δα 
εσχολα ε δε συασ φυν⌡εσ. 

ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο Φ⊆ΣΙΧΑ 

Σο ατριβυι⌡εσ εσπεχφιχασ δο Προφεσσορ δε Εδυχαο Φσιχα, αλm δασ πρεϖιστασ να λεγισλαο 
ϖιγεντε: 

1. Dεφινιρ υm προϕετο ατρατιϖο ε απλιχ〈ϖελ ◊ υνιδαδε δε ενσινο χοm ρελαο ◊ προποστα πεδαγ⌠γιχα, 
συγερινδο οβϕετιϖοσ γεραισ ε εσπεχφιχοσ, δεφινινδο mετοδολογιασ, εστρατγιασ δε ενσινο, τεmασ 
τρανσϖερσαισ, ιντερδισχιπλιναρεσ, εντρε ουτροσ, δε mοδο α χυmπριρ χοm α λεγισλαο ϖιγεντε; 

2. Ελαβοραρ ε χυmπριρ πλανο δε τραβαληο, σεγυνδο α προποστα πολτιχο πεδαγ⌠γιχα δο εσταβελεχιmεντο δε 
ενσινο; 

3. Αδεθυαρ οσ χοντεδοσ βυσχανδο ρεχυρσοσ πρ〈τιχοσ να ρεαλιδαδε ϖιϖιδα πελοσ εδυχανδοσ; 

4. Ατυαλιζαρ−σε χοντινυαmεντε να 〈ρεα δε ατυαο, ατραϖσ δε πεσθυισασ, χυρσοσ δε εξτενσο, σεmιν〈ριοσ, 
χονγρεσσοσ, λειτυρα δε λιϖροσ εσπεχιαλιζαδοσ, εντρε ουτροσ, παρα α περmανεντε mεληορια δα φορmαο 
αχαδmιχα ε δα θυαλιδαδε δο ενσινο; 

5. Χολαβοραρ χοm ασ ατιϖιδαδεσ δε αρτιχυλαο δα υνιδαδε δε ενσινο χοm ασ φαmλιασ ε α χοmυνιδαδε, 
παρτιχιπανδο δε ρευνι⌡εσ χοm παισ ου ρεσπονσ〈ϖεισ, ρεχεβενδο−οσ πεσσοαλmεντε, ινδιϖιδυαλmεντε ου 
εm γρυπο; 

6. Ρεχεβερ ο εδυχανδο χοm βοm ηυmορ, πασσανδο σεγυρανα αοσ παισ ε α ελε, παρα θυε ταντο α φαmλια 
θυαντο ο εδυχανδο τενηαm χονφιανα να υνιδαδε δε ενσινο ε νοσ προφισσιοναισ θυε ο χοmπ⌡εm; 

7. Χυmπριρ πραζοσ εσταβελεχιδοσ πελα χοορδεναο παρα α εντρεγα δε δοχυmεντοσ, προϕετοσ, ρελατ⌠ριοσ, 
πλανεϕαmεντοσ, αϖαλια⌡εσ ε ουτροσ; 

8. Παρτιχιπαρ δασ φορmα⌡εσ χοντινυαδασ βυσχανδο ο αυτο απερφειοαmεντο; 

9. Αγιρ χοm τιχα, ρεσπειτο ε σολιδαριεδαδε χοm οσ δεmαισ προφισσιοναισ δα υνιδαδε δε ενσινο, 
χοντριβυινδο χοm ο βοm χλιmα οργανιζαχιοναλ. 

10. Χυλτιϖαρ υm βοm ρελαχιοναmεντο χοm οσ εδυχανδοσ, παισ ου ρεσπονσ〈ϖεισ ε δεmαισ προφισσιοναισ δα 
υνιδαδε δε ενσινο; 

11. Ζελαρ πελα χονσερϖαο δο mατεριαλ διδ〈τιχο, δοσ εθυιπαmεντοσ ε δο ιm⌠ϖελ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε 
εσχολαρ; 

12. Χυmπριρ συασ φυν⌡εσ χοm ασσιδυιδαδε ε ποντυαλιδαδε; 

13. Αϖαλιαρ ο εδυχανδο δε φορmα χοντνυα ε σιστεm〈τιχα δεντρο δο προχεσσο ενσινο απρενδιζαγεm, 
χονφορmε ρεσολυ⌡εσ δο ΧΟΝΣΕΜΕ; 
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14. Χορριγιρ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ, εσχλαρεχενδο δϖιδασ θυαντο ◊σ νεχεσσιδαδεσ ε χαρνχιασ 
απρεσενταδασ πελοσ αλυνοσ; 

15. Οριενταρ οσ εδυχανδοσ να ρεαλιζαο δε πεσθυισασ ε τραβαληοσ χυρριχυλαρεσ; 

16. Χοντρολαρ ε ρεγιστραρ α φρεθυνχια δοσ εδυχανδοσ; 

17. Εξεχυταρ ο φεχηαmεντο ε ρεγιστρο δε mδιασ παρχιαισ ε φιναισ ε/ου αϖαλια⌡εσ δεσχριτιϖασ δοσ 
εδυχανδοσ; 

18. Υτιλιζαρ mατεριαισ αδεθυαδοσ ◊ φαιξα−ετ〈ρια δοσ εδυχανδοσ, εστιmυλανδο σευ προχεσσο δε 
δεσενϖολϖιmεντο χογνιτιϖο; 

19. Χριαρ σιτυα⌡εσ θυε ελεϖαm α αυτοεστιmα δο εδυχανδο, τρατανδο−ο χοm αφετιϖιδαδε, mεληορανδο ο 
ϖνχυλο χοm ελε ε, χονσεθυεντεmεντε, φαχιλιτανδο ο προχεσσο ενσινο−απρενδιζαγεm; 

20. Σεγυιρ ασ νορmασ ε δετερmινα⌡εσ δα υνιδαδε δε ενσινο ε/ου Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

21. Παρτιχιπαρ δε εϖεντοσ εξτραχλασσεσ εσταβελεχιδοσ νο χαλενδ〈ριο εσχολαρ, βεm χοmο παρτιχιπαρ 
ιντεγραλmεντε δοσ περοδοσ δεδιχαδοσ αο πλανεϕαmεντο, ◊ αϖαλιαο ε αο δεσενϖολϖιmεντο 
προφισσιοναλ; 

22. Πλανεϕαρ ατιϖιδαδεσ σιστεmατιζαδασ, δεσαφιαδορασ ε χονδιζεντεσ χοm οσ χοντεδοσ ε ασ ηαβιλιδαδεσ 
προποστασ, εστιmυλανδο οσ εδυχανδοσ ε χοντριβυινδο χοm σευ δεσενϖολϖιmεντο, βεm χοmο υτιλιζαρ 
διφερεντεσ εστρατγιασ δυραντε α ρεαλιζαο δασ αυλασ, ατενδενδο ασ διφιχυλδαδεσ ατραϖσ δε ατιϖιδαδεσ 
διϖερσιφιχαδασ; 

23. Απρεσενταρ δοmνιο δε χοντεδο, υτιλιζανδο λινγυαγεm αδεθυαδα ◊ χοmπρεενσο δοσ εδυχανδοσ; 

24. Μαντερ ο λοχαλ δε αυλα χοm αmβινχια πεδαγ⌠γιχα εστιmυλαδορα δα απρενδιζαγεm; 

25. Ρεγιστραρ α αϖαλιαο δο εδυχανδο εm δοχυmενταο απροπριαδα, χονφορmε ρεγρασ πρεεσταβελεχιδασ 
πελα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

26. Προπορ χοντεδοσ περτινεντεσ α συα δισχιπλινα ϖισανδο α φορmαο δο εδυχανδο παρα ο πλενο εξερχχιο 
δα χιδαδανια; 

27. Ρεσπειταρ ασ διφερενασ δοσ εδυχανδοσ ποσσιβιλιτανδο, α χαδα υm, ο ενχαmινηαmεντο mετοδολ⌠γιχο 
αδεθυαδο θυε ο αυξιλιε νο προχεσσο ενσινο−απρενδιζαγεm 

28. Εστιmυλαρ η〈βιτοσ ε ατιτυδεσ δε χονσερϖαο αmβιενταλ; 

29. Προπορ α πρ〈τιχα δεσπορτιϖα, χυλτυραλ ε ρεχρεατιϖα, προmοϖενδο εϖεντοσ ιντερνοσ ε εξτερνοσ; 

30. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ δε πλανεϕαmεντο, συπερϖισο, δα Ασσοχιαο δε Παισ ε Προφισσιοναισ δο 
mαγιστριο, χαmπανηασ εδυχατιϖασ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε, εντρε ουτρασ ατιϖιδαδεσ εξτραχλασσεσ 
προmοϖιδοσ πελα υνιδαδε δε ενσινο; 

31. Παρτιχιπαρ δασ Φορmα⌡εσ Χοντινυαδασ ε δε ουτροσ χυρσοσ δε απερφειοαmεντο προmοϖιδοσ πελα 
Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

32. Αχοmπανηαρ ο δεσενϖολϖιmεντο φσιχο δοσ εδυχανδοσ ατραϖσ δε εξαmε βιοmτριχο περι⌠διχο, ε 
χονστατανδο δεσενϖολϖιmεντο ανορmαλ α φαιξα ετ〈ρια, δαρ ο δεϖιδο ενχαmινηαmεντο; 

33. Προπορ ατιϖιδαδεσ θυε δεσπερτεm νοσ εδυχανδοσ α ιmπορτνχια δα πρ〈τιχα δεσπορτιϖα παρα α σαδε 
φσιχα ε mενταλ; 

34. Παρτιχιπαρ χοm οσ εδυχανδοσ εm εϖεντοσ εσπορτιϖοσ φοmενταδοσ πελοσ ⌠ργοσ οφιχιαισ εm mβιτο 
mυνιχιπαλ ε ιντερmυνιχιπαλ δεσδε θυε οφερταδο ο δεϖιδο συπορτε; 

35. Dεσενϖολϖερ πρ〈τιχα πεδαγ⌠γιχα εσπορτιϖα θυε πριϖιλεγιε α νατυρεζα αγρεγαδορα δο εσπορτε εm 
δετριmεντο δε υmα νατυρεζα πυραmεντε χοmπετιτιϖα; 

36. Σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ, νορmασ ε δεmαισ πρεχειτοσ τιχοσ εσταβελεχιδοσ πελοσ Χονσεληοσ Ρεγυλαδορεσ δα 
Προφισσο; 

37. Προmοϖερ ο υσο αδεθυαδο δοσ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ εσπεχφιχοσ παρα α πρ〈τιχα δα Εδυχαο 
Φσιχα; 

38. Εξερχερ α δοχνχια, φυνδαmεντανδο συα ατυαο να 〈ρεα δε χονηεχιmεντοσ, τενδο χοmο ρεφερενχιαλ 
τε⌠ριχο−πρ〈τιχο οσ Παρmετροσ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ δε Εδυχαο Φσιχα, χαραχτεριζανδο α αο 
εδυχατιϖα, νασ διmενσ⌡εσ αφετιϖασ, χογνιτιϖασ, χορποραισ ε σοχιοχυλτυραισ, χονσιδεραδασ χοmο 
εσσενχιαισ; 

39. Ποσσιβιλιταρ πορ mειο δα Εδυχαο Φσιχα αο εδυχανδο, ο χονηεχιmεντο σοβρε ο σευ χορπο, σεντιmεντο 
δε χονφιανα εm συασ χαπαχιδαδεσ αφετιϖα, φσιχα, χογνιτιϖα, τιχα, εσττιχα, ιντερ−ρελαο πεσσοαλ ε 
ινσερο σοχιαλ, να βυσχα δο χονηεχιmεντο ε νο εξερχχιο δα χιδαδανια; 

40. Dαρ ϖισιβιλιδαδε ◊σ α⌡εσ δα υνιδαδε δε ενσινο; 

41. Εξπρεσσαρ χονφιανα να χαπαχιδαδε δε εφιχ〈χια δα εσχολα; 

42. Χοmυνιχαρ αντεχιπαδαmεντε αο Γεστορ δα Υνιδαδε Εσχολαρ σεmπρε θυε νεχεσσιταρ αυσενταρ−σε δα 
εσχολα. 

ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΕDΥΧΑΧΙΟΝΑΛ 
ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΟ 
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Σο ατριβυι⌡εσ εσπεχφιχασ δο Προφεσσορ δε Ατενδιmεντο Εδυχαχιοναλ Εσπεχιαλιζαδο, αλm δασ 
πρεϖιστασ να λεγισλαο ϖιγεντε: 

1. Χοντριβυιρ παρα α οβτενο δε υmα εδυχαο ινχλυσιϖα δε θυαλιδαδε, νασ υνιδαδεσ, βυσχανδο θυε α 
παρτιχιπαο δοσ εδυχανδοσ χοm δεφιχινχια σεϕα γαραντιδα; 

2. Ρεδιγιρ, θυανδο σολιχιταδο, παρεχερ δεσχριτιϖο παρα αχοmπανηαρ ο βολετιm δε νοτασ δο εδυχανδο χοm 
νεχεσσιδαδεσ εδυχατιϖασ εσπεχιαισ; 

3. Ρεαλιζαρ α τροχα δε εξπερινχιασ χοm ουτροσ προφισσιοναισ δα Υνιδαδε νο θυαλ παρτιχιπα, χοντριβυινδο 
νασ ρευνι⌡εσ mενσαισ χοm α εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ; 

4. Ιδεντιφιχαρ, ελαβοραρ, προδυζιρ ε οργανιζαρ σερϖιοσ, ρεχυρσοσ πεδαγ⌠γιχοσ, δε αχεσσιβιλιδαδε ε 
εστρατγιασ χονσιδερανδο ασ νεχεσσιδαδεσ εσπεχφιχασ δοσ εδυχανδοσ χοm δεφιχινχια, τρανστορνο δο 
εσπεχτρο αυτιστα ε αλτασ ηαβιλιδαδεσ; 

5. Ελαβοραρ ε εξεχυταρ πλανο δε Ατενδιmεντο Εδυχαχιοναλ Εσπεχιαλιζαδο, σεγυνδο α προποστα πολτιχο 
πεδαγ⌠γιχα, αϖαλιανδο α φυνχιοναλιδαδε ε α απλιχαβιλιδαδε δοσ ρεχυρσοσ πεδαγ⌠γιχοσ ε δε 
αχεσσιβιλιδαδε; 

6. Οργανιζαρ ο τιπο ε ο νmερο δε ατενδιmεντοσ αοσ εδυχανδοσ να σαλα δε ρεχυρσοσ mυλτιφυνχιοναισ; 

7. Αχοmπανηαρ α φυνχιοναλιδαδε ε α απλιχαβιλιδαδε δοσ ρεχυρσοσ πεδαγ⌠γιχοσ ε δε αχεσσιβιλιδαδε να σαλα 
δε αυλα χοmυm δο ενσινο ρεγυλαρ, βεm χοmο εm ουτροσ αmβιεντεσ δα εσχολα; 

8. Εσταβελεχερ παρχεριασ χοm ασ 〈ρεασ ιντερσετοριαισ να ελαβοραο δε εστρατγιασ ε να δισπονιβιλιζαο δε 
ρεχυρσοσ δε αχεσσιβιλιδαδε; 

9. Οριενταρ προφισσιοναισ δο mαγιστριο ε φαmλιασ σοβρε οσ ρεχυρσοσ πεδαγ⌠γιχοσ ε δε αχεσσιβιλιδαδε 
υτιλιζαδοσ πελο εδυχανδο; 

10. Ενσιναρ ε υσαρ α τεχνολογια ασσιστιϖα δε φορmα α αmπλιαρ ηαβιλιδαδεσ φυνχιοναισ δοσ εδυχανδοσ, 
προmοϖενδο αυτονοmια ε παρτιχιπαο; 

11. Εσταβελεχερ αρτιχυλαο χοm οσ προφισσιοναισ δο mαγιστριο δα σαλα δε αυλα χοmυm, ϖισανδο ◊ 
δισπονιβιλιζαο δοσ σερϖιοσ, δοσ ρεχυρσοσ πεδαγ⌠γιχοσ ε δε αχεσσιβιλιδαδε ε δασ εστρατγιασ θυε 
προmοϖεm α παρτιχιπαο δοσ εδυχανδοσ νασ ατιϖιδαδεσ εσχολαρεσ; 

12. Ρεαλιζαρ εστυδο δε χασο χοm προφισσιοναισ δο mαγιστριο ε εσπεχιαλιστασ δα υνιδαδε, α φιm δε 
εσταβελεχερ οβϕετιϖοσ εσπεχφιχοσ δα απρενδιζαγεm ε δεσενϖολϖιmεντο δο εδυχανδο, βεm χοmο παρα 
αϖαλιαρ οσ ρεσυλταδοσ; 

13. Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ πρ⌠πριασ δο ΑΕΕ, δε αχορδο χοm ασ νεχεσσιδαδεσ εδυχαχιοναισ εσπεχφιχασ δοσ 
εδυχανδοσ: ενσινο δα ΛΙΒΡΑΣ, ενσινο δα Λνγυα Πορτυγυεσα εσχριτα παρα εδυχανδοσ χοm συρδεζ; ενσινο 
δα χοmυνιχαο αλτερνατιϖα; ενσινο δο σιστεmα ΒΡΑΙΛΛΕ, υσο δο σοροβαν ε δασ τχνιχασ παρα α 
οριενταο ε mοβιλιδαδε παρα εδυχανδοσ χεγοσ; ενσινο δα ινφορm〈τιχα αχεσσϖελ ε δο υσο δοσ ρεχυρσοσ 
δε τεχνολογια ασσιστιϖα; 

14. Ενσινο δε ατιϖιδαδεσ δε ϖιδα αυτνοmα ε σοχιαλ; οριενταο δε ατιϖιδαδεσ δε ενριθυεχιmεντο χυρριχυλαρ 
παρα ασ αλτασ ηαβιλιδαδεσ ου συπερδοταο; ε προmοο δε ατιϖιδαδεσ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δασ 
φυν⌡εσ mενταισ συπεριορεσ; 

15. Ζελαρ πελα σεγυρανα φσιχα δασ χριανασ; 

16. Ατενδερ ◊σ νορmασ δε ηιγιενε, σαδε ε σεγυρανα δο τραβαληο; 

17. Πριmαρ πελα ποντυαλιδαδε ε ασσιδυιδαδε; 

18. Συβστιτυιρ προφισσιοναισ δο mαγιστριο εm σαλα δε αυλα, εm χασοσ δε νεχεσσιδαδε, θυανδο νο ηουϖερ 
ατενδιmεντο αγενδαδο νο ΑΕΕ; 

19. Ατυαλιζαρ−σε χοντινυαmεντε να 〈ρεα δε ατυαο, ατραϖσ δε πεσθυισασ, χυρσοσ δε εξτενσο, σεmιν〈ριοσ, 
χονγρεσσοσ, λειτυρα δε λιϖροσ εσπεχιαλιζαδοσ, εντρε ουτροσ, παρα α περmανεντε mεληορια δα φορmαο 
αχαδmιχα ε δα θυαλιδαδε δο ενσινο; 

20. Χολαβοραρ χοm ασ ατιϖιδαδεσ δε αρτιχυλαο δα υνιδαδε χοm α χοmυνιδαδε, παρτιχιπανδο δε ρευνι⌡εσ 
χοm παισ, ρεχεβενδο−οσ πεσσοαλmεντε, ινδιϖιδυαλmεντε ου εm γρυπο; 

21. Αχοληερ ο εδυχανδο, πασσανδο σεγυρανα αοσ παισ ε α ελα, παρα θυε τενηαm χονφιανα να υνιδαδε δε 
ενσινο ε νοσ προφισσιοναισ θυε ο χοmπ⌡εm; 

22. Ρεσπειταρ ε χυmπριρ πραζοσ εσταβελεχιδοσ πελα γεστο παρα α εντρεγα δε δοχυmεντοσ, προϕετοσ, 
ρελατ⌠ριοσ, πλανεϕαmεντοσ, αϖαλια⌡εσ ε ουτροσ; 

23. Παρτιχιπαρ δασ φορmα⌡εσ χοντινυαδασ, βυσχανδο ο αυτο απερφειοαmεντο; 

24. Αγιρ χοm τιχα, ρεσπειτο ε σολιδαριεδαδε περαντε οσ προφισσιοναισ δο mαγιστριο, χοντριβυινδο χοm ο 
βοm χλιmα οργανιζαχιοναλ; 

25. Πριmαρ πορ υm βοm ρελαχιοναmεντο χοm εδυχανδοσ, παισ, ρεσπονσ〈ϖεισ ε δεmαισ σερϖιδορεσ δα 
υνιδαδε δε ενσινο; 

26. Ζελαρ πελα χονσερϖαο δο mατεριαλ διδ〈τιχο, δοσ εθυιπαmεντοσ ε δο ιm⌠ϖελ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε 
εσχολαρ; 

27. Χυmπριρ συασ φυν⌡εσ χοm ασσιδυιδαδε ε ποντυαλιδαδε, αϖαλιαρ ο εδυχανδο δε φορmα χοντνυα ε 
σιστεm〈τιχα δεντρο δο προχεσσο αχοληιmεντο/ενσινο απρενδιζαγεm, χονφορmε ρεσολυ⌡εσ εσπεχφιχασ; 

28. Χοντρολαρ ε ρεγιστραρ α φρεθυνχια δι〈ρια δοσ εδυχανδοσ; 
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29. Εξεχυταρ ο ρεγιστρο δασ αϖαλια⌡εσ δοσ εδυχανδοσ; 

30. Υτιλιζαρ mατεριαισ αδεθυαδοσ ◊ φαιξα ετ〈ρια δοσ εδυχανδοσ, εστιmυλανδο σευ προχεσσο δε 
δεσενϖολϖιmεντο χογνιτιϖο; 

31. Προmοϖερ σιτυα⌡εσ θυε ελεϖεm α αυτοεστιmα δο εδυχανδο, τρατανδο−ο χοm αφετιϖιδαδε, mεληορανδο 
ο ϖνχυλο χοm ελα ε, χονσεθυεντεmεντε, φαχιλιτανδο ο προχεσσο δε αχοληιmεντο ε ενσινο−
απρενδιζαγεm σεγυιρ ασ νορmασ ε δετερmινα⌡εσ δα υνιδαδε ε/ου Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

32. Παρτιχιπαρ δε εϖεντοσ εξτραχλασσεσ εσταβελεχιδοσ νο χαλενδ〈ριο εσχολαρ, βεm χοmο παρτιχιπαρ δοσ 
περοδοσ δεδιχαδοσ αο πλανεϕαmεντο, ◊ αϖαλιαο ε αο δεσενϖολϖιmεντο προφισσιοναλ; 

33. Πλανεϕαρ ατιϖιδαδεσ σιστεmατιζαδασ, δεσαφιαδορασ ε χονδιζεντεσ χοm ασ ηαβιλιδαδεσ προποστασ, 
εστιmυλανδο οσ εδυχανδοσ ε χοντριβυινδο χοm σευ δεσενϖολϖιmεντο; 

34. Απρεσενταρ λινγυαγεm αδεθυαδα ◊ χοmπρεενσο δοσ εδυχανδοσ; 

35. Μαντερ ο λοχαλ δε ατενδιmεντο χοm αmβινχια πεδαγ⌠γιχα εστιmυλαδορα δα απρενδιζαγεm; 

36. Ρεγιστραρ α αϖαλιαο δο εδυχανδο εm δοχυmενταο απροπριαδα, χονφορmε ρεγρασ πρεεσταβελεχιδασ 
πελα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

37. Προmοϖερ α φορmαο δο εδυχανδο παρα ο εξερχχιο πλενο δα χιδαδανια; 

38. Ρεσπειταρ ασ διφερενασ δοσ εδυχανδοσ ποσσιβιλιτανδο, α χαδα υm, ο ενχαmινηαmεντο mετοδολ⌠γιχο 
αδεθυαδο θυε ο αυξιλιε νο προχεσσο προτεο ε χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm, χονφορmε ο δισποστο 
νο Πλανο Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο (ΠΜΕ); 

39. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ δε πλανεϕαmεντο, συπερϖισο, δα Ασσοχιαο δε Παισ ε προφισσιοναισ δο 
mαγιστριο, Χονσεληοσ Εσχολαρεσ ε χαmπανηασ εδυχατιϖασ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε, εντρε ουτρασ ατιϖιδαδεσ 
εξτραχλασσεσ προmοϖιδοσ πελα Γεστο δα υνιδαδε δε ενσινο; 

40. Παρτιχιπαρ δασ Φορmα⌡εσ Χοντινυαδασ ε δε ουτροσ χυρσοσ δε απερφειοαmεντο προmοϖιδοσ πελα 
Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

41. Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ λδιχασ ε πεδαγ⌠γιχασ χοm ο οβϕετιϖο δε δεσενϖολϖιmεντο ιντεγραλ δοσ εδυχανδοσ; 

42. Εσταβελεχερ χοmυνιχαο δε ορδεm αφετιϖα χοm ασ χριανασ, προχυρανδο ιντερπρεταρ σευσ γεστοσ, 
εξπρεσσο φισιονmιχα, χορποραλ ε ουτρασ φορmασ δε χοmυνιχαο; 

43. Πλανεϕαρ ατιϖιδαδεσ θυε ϖισεm α φορmαο ιντεγραλ δο εδυχανδο; 

44. Εσταβελεχερ υmα ρελαο δε αχειταο, χονφιανα ε χοmυνιχαο δε ορδεm αφετιϖα χοm οσ εδυχανδοσ, 
προχυρανδο ιντερπρεταρ σευσ γεστοσ, εξπρεσσο φισιονmιχα, χορποραλ ε ουτρασ φορmασ; 

45. Ιδεντιφιχαρ mυδανασ δε χοmπορταmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο δοσ εδυχανδοσ, ε λεϖ〈−λασ αο 
χονηεχιmεντο δα γεστο; 

46. Σολιχιταρ α πρεσενα ε/ου πρεσταρ ατενδιmεντο αοσ παισ ε ρεσπονσ〈ϖεισ, νο θυε σε ρεφερε αο προχεσσο 
προτεο ε χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm ε δεσενϖολϖιmεντο δοσ εδυχανδοσ, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο; 

47. Dαρ ϖισιβιλιδαδε ◊σ α⌡εσ δα υνιδαδε δε ενσινο; 

48. Εξπρεσσαρ χονφιανα να χαπαχιδαδε δε εφιχ〈χια δα εσχολα; 

49. Χοmυνιχαρ αντεχιπαδαmεντε αο Γεστορ δα Υνιδαδε Εσχολαρ σεmπρε θυε νεχεσσιταρ αυσενταρ−σε δα 
εσχολα ε/ου δε συασ φυν⌡εσ. 

ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΕ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΙΝΦΑΝΤΙΛ 

Σο ατριβυι⌡εσ εσπεχφιχασ δο προφεσσορ δε Εδυχαο Ινφαντιλ, αλm δασ πρεϖιστασ να λεγισλαο 
ϖιγεντε: 

1. Ελαβοραρ υm προϕετο ατρατιϖο ε απλιχ〈ϖελ ◊ υνιδαδε, χοm ρελαο ◊ προποστα πεδαγ⌠γιχα, συγερινδο 
οβϕετιϖοσ γεραισ ε εσπεχφιχοσ, δεφινινδο mετοδολογιασ, εστρατγιασ, τεmασ τρανσϖερσαισ, 
ιντερδισχιπλιναρεσ, εντρε ουτροσ, δε mοδο α χυmπριρ α λεγισλαο ϖιγεντε; 

2. Ελαβοραρ ε χυmπριρ πλανεϕαmεντο, σεγυνδο α προποστα πολτιχο πεδαγ⌠γιχα δα υνιδαδε δε ενσινο; 

3. Αδεθυαρ οσ χαmποσ δε εξπερινχια βυσχανδο ρεχυρσοσ πρ〈τιχοσ να ρεαλιδαδε ϖιϖιδα πελασ χριανασ; 

4. Μαντερ−σε ατυαλιζαδο να 〈ρεα δε ατυαο, ατραϖσ δε πεσθυισασ, χυρσοσ δε εξτενσο, σεmιν〈ριοσ, 
χονγρεσσοσ, 

5. Λειτυρα δε λιϖροσ εσπεχιαλιζαδοσ, εντρε ουτροσ, παρα α περmανεντε mεληορια δα φορmαο αχαδmιχα ε 
δα θυαλιδαδε δο ενσινο; 

6. Παρτιχιπαρ δασ ατιϖιδαδεσ δε αρτιχυλαο δα υνιδαδε δε ενσινο χοm α χοmυνιδαδε, παρτιχιπανδο δε 
ρευνι⌡εσ χοm παισ, ρεχεβενδο−οσ πεσσοαλmεντε, ινδιϖιδυαλmεντε ου εm γρυπο; 

7. Αχοληερ α χριανα ε οσ ρεσπονσ〈ϖεισ, πασσανδο σεγυρανα παρα θυε τενηαm χονφιανα να υνιδαδε δε 
ενσινο ε νοσ προφισσιοναισ θυε ο χοmπ⌡εm; 

8. Χυmπριρ πραζοσ εσταβελεχιδοσ πελα γεστο παρα α εντρεγα δε δοχυmεντοσ, προϕετοσ, ρελατ⌠ριοσ, 
πλανεϕαmεντοσ, αϖαλια⌡εσ ε ουτροσ; 

9. Παρτιχιπαρ δασ φορmα⌡εσ χοντινυαδασ ε δε χυρσοσ δε απερφειοαmεντο προmοϖιδοσ πελα Σεχρεταρια 
Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο, βυσχανδο ο αυτο απερφειοαmεντο; 

10. Αγιρ χοm τιχα, ρεσπειτο ε σολιδαριεδαδε περαντε οσ προφισσιοναισ, χοντριβυινδο χοm ο βοm χλιmα 
οργανιζαχιοναλ; 
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11. Πριmαρ πελο βοm ρελαχιοναmεντο χοm ασ χριανασ, παισ, ρεσπονσ〈ϖεισ ε δεmαισ προφισσιοναισ δα 
υνιδαδε; 

12. Ζελαρ πελα χονσερϖαο δο mατεριαλ διδ〈τιχο, δοσ εθυιπαmεντοσ ε δο ιm⌠ϖελ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε 
εσχολαρ; 

13. Χυmπριρ συασ φυν⌡εσ χοm ασσιδυιδαδε ε ποντυαλιδαδε, αϖαλιαρ α χριανα δε φορmα χοντνυα ε 
σιστεm〈τιχα δεντρο δο προχεσσο αχοληιmεντο/ενσινο απρενδιζαγεm, χονφορmε ρεσολυ⌡εσ δο 
ΧΟΝΣΕΜΕ; 

14. Χοντρολαρ ε ρεγιστραρ α φρεθυνχια δι〈ρια δασ χριανασ; 

15. Εξεχυταρ ο φεχηαmεντο ε ρεγιστρο δασ αϖαλια⌡εσ δασ χριανασ; 

16. Υτιλιζαρ mατεριαισ αδεθυαδοσ ◊ φαιξα ετ〈ρια δασ χριανασ, εστιmυλανδο σευ προχεσσο δε δεσενϖολϖιmεντο 
χογνιτιϖο; 

17. Προmοϖερ σιτυα⌡εσ θυε ελεϖεm α αυτοεστιmα δα χριανα, τρατανδο−ο χοm αφετιϖιδαδε, mεληορανδο ο 
ϖνχυλο χοm ελα ε, χονσεθυεντεmεντε, φαχιλιτανδο ο προχεσσο δε αχοληιmεντο ε ενσινο−απρενδιζαγεm; 

18. Σεγυιρ ασ νορmασ ε δετερmινα⌡εσ δα υνιδαδε ε/ου Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

19. Παρτιχιπαρ δε εϖεντοσ εξτραχλασσεσ εσταβελεχιδοσ νο χαλενδ〈ριο εσχολαρ, βεm χοmο παρτιχιπαρ δοσ 
περοδοσ δεδιχαδοσ αο πλανεϕαmεντο, ◊ αϖαλιαο ε αο δεσενϖολϖιmεντο προφισσιοναλ; 

20. Πλανεϕαρ ατιϖιδαδεσ σιστεmατιζαδασ, δεσαφιαδορασ ε χονδιζεντεσ χοm ασ ηαβιλιδαδεσ προποστασ, 
εστιmυλανδο ασ χριανασ ε χοντριβυινδο χοm σευ δεσενϖολϖιmεντο, βεm χοmο υτιλιζαρ διφερεντεσ 
εστρατγιασ δυραντε α ρεαλιζαο δασ αυλασ, ατενδενδο α τοδασ ασ χριανασ ατραϖσ δε ατιϖιδαδεσ 
διϖερσιφιχαδασ; 

21. Απρεσενταρ λινγυαγεm αδεθυαδα ◊ χοmπρεενσο δασ χριανασ; 

22. Πριmαρ πελο ρεσπειτο ε χοοπεραο, mαντενδο ο βοm ρελαχιοναmεντο χοm ασ χριανασ; 

23. Μαντερ ο λοχαλ δε αυλα χοm αmβινχια πεδαγ⌠γιχα εστιmυλαδορα δα απρενδιζαγεm; 

24. Ρεγιστραρ α αϖαλιαο δα χριανα εm δοχυmενταο απροπριαδα, χονφορmε ρεγρασ πρεεσταβελεχιδασ πελα 
Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο; 

25. Προmοϖερ α φορmαο δα χριανα παρα ο εξερχχιο πλενο δα χιδαδανια; 

26. Ρεσπειταρ ασ διφερενασ δασ χριανασ ποσσιβιλιτανδο, α χαδα υm, ο ενχαmινηαmεντο mετοδολ⌠γιχο 
αδεθυαδο θυε ο αυξιλιε νο προχεσσο προτεο ε χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm, χονφορmε ο δισποστο 
νο Πλανο Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο (ΠΜΕ); 

27. Dεσενϖολϖερ α προmοο δε προγραmασ ε προϕετοσ δε η〈βιτοσ ε ατιτυδεσ δε συστενταβιλιδαδε, 
χονσερϖαο αmβιενταλ, εδυχαο παρα ο τρνσιτο, σαδε, εντρε ουτροσ; 

28. Dεσενϖολϖερ α πρ〈τιχα δεσπορτιϖα, χυλτυραλ ε ρεχρεατιϖα, προmοϖενδο εϖεντοσ ιντερνοσ ε εξτερνοσ; 

29. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ δε πλανεϕαmεντο, συπερϖισο, δα Ασσοχιαο δε Παισ ε προφισσιοναισ δο 
mαγιστριο (ΑΠΠ), 

30. Χονσεληοσ Εσχολαρεσ (ΧΕ) ε χαmπανηασ εδυχατιϖασ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε, εντρε ουτρασ ατιϖιδαδεσ 
εξτραχλασσεσ προmοϖιδοσ πελα Γεστο δα υνιδαδε δε ενσινο; 

31. Αυξιλιαρ δυραντε ασ ρεφει⌡εσ ασ χριανασ θυε αινδα νο χονσεγυεm σε αλιmενταρεm σοζινηασ; 

32. Πλανεϕαρ ατιϖιδαδεσ θυε ποσσιβιλιτεm ασ χριανασ χονστρυρεm ρεγρασ, εστιmυλανδο νελασ ο σενσο δε 
λιmιτεσ ε ρεσπειτο; 

33. Πλανεϕαρ α οργανιζαο δα ροτινα δασ χριανασ δε φορmα α ατενδερ ασ νεχεσσιδαδεσ ινδιϖιδυαισ, 
ρεσπειτανδο οσ mοmεντοσ αλιmενταο, ρεπουσο, ηιγιενε πεσσοαλ; 

34. Πλανεϕαρ ατιϖιδαδεσ λδιχασ χοm ο οβϕετιϖο δε δεσενϖολϖιmεντο ιντεγραλ δασ χριανασ; 

35. Εσταβελεχερ χοmυνιχαο δε ορδεm αφετιϖα χοm ασ χριανασ, προχυρανδο ιντερπρεταρ σευσ γεστοσ, 
εξπρεσσο φισιονmιχα, χορποραλ ε ουτρασ φορmασ δε χοmυνιχαο; 

36. Πλανεϕαρ δε φορmα αγραδ〈ϖελ ε αχοληεδορα α ρεχεπο ε εντρεγα δασ χριανασ; 

37. Εϖιταρ αυσενταρ−σε σεm α δεϖιδα χοmυνιχαο αοσ δεmαισ δοχεντεσ ρεσπονσ〈ϖεισ; 

38. Ρεσπειταρ ασ διφερενασ δασ χριανασ, ποσσιβιλιτανδο α χαδα υmα ο ενχαmινηαmεντο mετοδολ⌠γιχο 
αδεθυαδο θυε α αυξιλιε νο προχεσσο προτεο ε χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm; 

39. Πλανεϕαρ ατιϖιδαδεσ θυε ϖισεm α φορmαο ιντεγραλ δα χριανα; 

40. Ιδεντιφιχαρ θυαισθυερ προβλεm〈τιχασ ρελαχιοναδασ αοσ εδυχανδοσ, ε λεϖ〈−λασ αο χονηεχιmεντο δα 
γεστο; 

41. Σολιχιταρ α πρεσενα ε/ου πρεσταρ ατενδιmεντο αοσ παισ ε ρεσπονσ〈ϖεισ, νο θυε σε ρεφερε αο προχεσσο 
προτεο ε χυιδαδο/ενσινο−απρενδιζαγεm ε δεσενϖολϖιmεντο δασ χριανασ, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο; 

42. Αδοταρ εστρατγιασ γερενχιαισ θυε φαϖορεαm α πρεϖενο δε προβλεmασ να υνιδαδε δε ενσινο; 

43. Ζελαρ πελα γυαρδα ε χονσερϖαο δοσ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ δε τραβαληο; 

44. Ατενδερ ◊σ νορmασ δε ηιγιενε, σαδε ε σεγυρανα δο τραβαληο; 

45. Dαρ ϖισιβιλιδαδε ◊σ α⌡εσ δα υνιδαδε δε ενσινο; 

46. Εξπρεσσαρ χονφιανα να χαπαχιδαδε δε εφιχ〈χια δα εσχολα; 

47. Χοmυνιχαρ αο Γεστορ δα Υνιδαδε Εσχολαρ σεmπρε θυε νεχεσσιταρ αυσενταρ−σε δο Νχλεο ε/ου δε συασ 
φυν⌡εσ. 
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ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ DΕ ΟΦΙΧΙΝΑΣ 

1. Πρεπαραρ ε mινιστραρ τρειναmεντοσ, αυλασ πρ〈τιχασ ε τε⌠ριχασ σοβρε mοδα ατυαλ, χονφεχο δε υτενσλιοσ 
δοmστιχοσ, βορδαδοσ, χοστυρα, τριχ, χροχη, πιντυρα, ρουπασ, αρτεσανατο εm γεραλ, mανυτενο δε 
εθυιπαmεντοσ ε υτενσλιοσ, εχονοmια δοmστιχα ε ουτροσ. 

8. Ατενδερ α δεmανδα δο mυνιχπιο ε φορνεχερ χονηεχιmεντοσ τε⌠ριχοσ ε πρ〈τιχοσ αοσ αλυνοσ δα 
ποπυλαο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι, ατυανδο εm οφιχινασ χοm ατιϖιδαδεσ χυλτυραισ, ρεαλιζανδο ο 
πλανεϕαmεντο δασ οφιχινασ, πεσθυισανδο οσ χοντεδοσ θυε σερο απρεσενταδοσ, προϖιδενχιανδο οσ 
ρεχυρσοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα α εξεχυο, ενσινανδο οσ παρτιχιπαντεσ δε φορmα τε⌠ριχα ε πρ〈τιχα θυαντο ◊ 
προποστα δε χαδα ατιϖιδαδε χυλτυραλ. 

9. Μινιστραρ οφιχινασ, αυmεντανδο ο χονϖϖιο σοχιαλ ε αυξιλιανδο να χοmπλεmενταο δα ρενδα φαmιλιαρ 
δεστεσ mυνχιπεσ. 

10. Οπορτυνιζαρ α ποπυλαο δο mυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι ο αχεσσο ◊ χυλτυρα, βεm χοmο χοντριβυιρ 
χοm α προmοο δοσ γρυποσ χυλτυραισ εξιστεντεσ νο mυνιχπιο, πορ mειο δο πλανεϕαmεντο ε εξεχυο 
δε εϖεντοσ δε αχορδο χοm χαδα χοντεξτο, λεϖαντανδο ασ νεχεσσιδαδεσ ε ιντερεσσεσ δα ποπυλαο νο 
θυε διζ ρεσπειτο ◊ χυλτυρα, ρεαλιζανδο ο πλανεϕαmεντο δοσ εϖεντοσ, οργανιζανδο ε πρεστανδο αποιο 
τχνιχο αντεσ ε δυραντε ο εϖεντο. 

11. Dεσλοχαρ−σε, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο, ◊σ υνιδαδεσ εσχολαρεσ ε εντιδαδεσ ασσιστενχιαισ, α φιm δε mινιστραρ 
αυλασ τε⌠ριχασ ε/ου πρ〈τιχασ χοm βασε να συα προποστα δε τραβαληο. 

12. Πλανεϕαρ, δεσενϖολϖερ, οργανιζαρ, χοορδεναρ ε αϖαλιαρ α προγραmαο χυλτυραλ εm συασ διϖερσασ 〈ρεασ. 

13. Ελαβοραρ ε αχοmπανηαρ προϕετοσ εστρατγιχοσ δα 〈ρεα δα χυλτυρα ε προϕετοσ ιντεγραδοσ χοm ουτροσ 
σετορεσ, βεm χοmο πρεσταρ συπορτε ε αχοmπανηαρ οσ εϖεντοσ χυλτυραισ ρεαλιζαδοσ πελο mυνιχπιο 
(σηοωσ, εσπετ〈χυλοσ δε τεατρο ε δανα, εξποσι⌡εσ, οφιχινασ, εντρε ουτροσ). 

14. Ιντενσιφιχαρ ο χονϖϖιο σοχιαλ, βεm χοmο ο λαζερ να χοmυνιδαδε, προmοϖενδο, οργανιζανδο ε 
δεσεmπενηανδο ατιϖιδαδεσ σοχιαισ, δινmιχασ, βρινχαδειρασ ε ουτροσ. 

15. Ατυαρ να 〈ρεα δε ρεχρεαο αρτστιχα ε χυλτυραλ, χοm χριανασ, ϕοϖενσ, αδυλτοσ ε δα τερχειρα ιδαδε ε 
δεmαισ εϖεντοσ οργανιζαδοσ πελο mυνιχπιο. 

16. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορνεχερ 
συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε ατυαο. 

17. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖανδο οσ 
προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπονιβιλιδαδε δοσ 
mεσmοσ. 

18. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

19. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 

20. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 
πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 

21. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 
χονφορmε δεmανδα. 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Χαποειρα: 

1. Χονηεχερ α χαποειρα να ηιστ⌠ρια, mσιχα, ριτmο, δανα, ϕογο, ποεσια, ρεχρεαο, λαζερ, εσπορτε, 
σαδε, χυλτυρα ε εδυχαο. 
Εξεχυταρ οσ γολπεσ β〈σιχοσ ε οσ mοϖιmεντοσ δε δεφεσα ε αταθυε (χονηεχερ ασ νοmενχλατυρασ δε 
αχορδο χοm ο εστιλο δε χαποειρα: ρεγιοναλ, ανγολα ου χοντεmπορνεα).  

2. Εξεχυταρ mοϖιmεντοσ δε αταθυε ε δεφεσα να ροδα ε α mυσιχαλιζαο: χαντο, βεριmβαυ, πανδειρο ε 
αταβαθυε. Χονηεχερ ε δεσενϖολϖερ ασ mανιφεστα⌡εσ χορρελατασ: mαχυλε λ, σαmβα δε ροδα ε 
πυξαδα δε ρεδε. 

3. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο.  
4. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
5. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα. 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Ινστρυmεντο δε Χορδα (Γυιταρρα, ςιολο ε ςιολινο): 

1. Χονηεχερ ασ τχνιχασ δε εξεχυο δο ινστρυmεντο: τχνιχα δε διγιταο παρα εξεχυο δε 
mελοδιασ; δα ηαρmονια χοm ενχαδεαmεντο ε ινϖερσο δε αχορδεσ; 

2. Ινδεπενδνχια mοτορα δασ mοσ ε δεδοσ; παδρ⌡εσ δε αχοmπανηαmεντο mυσιχαλ (λεϖαδασ ε 
δεδιληαδοσ); πεασ παρα ινστρυmεντο σολο (ϖιολο) ε χηορδmελοδψ (γυιταρρα). 
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3. Τραβαληαρ χοm αρρανϕοσ παρα γρυποσ δε ϖιολο εξπλορανδο οσ ρεχυρσοσ σονοροσ δο ινστρυmεντο; ε 
λειτυρα ρτmιχα εm διϖερσοσ γνεροσ mυσιχαισ. 

4. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
5. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
6. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Φανφαρρα: 

1. Πλανεϕαρ συασ αυλασ. 
2. Απρεσενταρ ρελατ⌠ριο δε ατιϖιδαδεσ ε πλανεϕαmεντο 
3. Χοορδεναρ α βανδα εσχολαρ χοmο ινστρυτορ παρα ο απρενδιζαδο χοm σευσ ιντεγραντεσ 
4. Ρεαλιζαρ ο χοντρολε δε πρεσενα δοσ αλυνοσ 
5. Φιξαρ ο ηορ〈ριο δε αυλασ εm λοχαλ δεσιγναδο πελα Υνιδαδε Εσχολαρ 
6. Εξεχυταρ οφιχινασ παρα αλυνοσ ινιχιαντεσ 
7. Αχοmπανηαρ ε αϖαλιαρ ασ ατιϖιδαδεσ 
8. Ινφορmαρ α ΣΕDΥΧ ασ οχορρνχιασ νο ηορ〈ριο δασ βανδασ 
9. Πρεσερϖαρ ο εσπριτο δε γρυπο εντρε οσ αλυνοσ 
10. Οβσερϖαρ ο ρελαχιοναmεντο δοσ ιντεγραντεσ δα βανδα 
11. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ 
12. Ζελαρ πελο πατριmνιο 
13. Χυmπριρα χαργα ηορ〈ρια 
14. Dεσενϖολϖερ α⌡εσ χυλτυραισ εm εσπαοσ εσχολαρεσ διρεχιοναδοσ πελα ΣΕDΥΧ 
15. Ατενδερ προνταmεντε ασ σολιχιτα⌡εσ δα ΣΕDΥΧ ε δα Υνιδαδε Εσχολαρ 
16. Χυmπριρ χοm ασ νορmασ εσταβελεχιδασ πελα Υνιδαδε Εσχολαρ χοmο οσ δεmαισ προφισσιοναισ 
17. Προmοϖερ α ιντεγραο δα χοmυνιδαδε εσχολαρ 
18. Μαντερ ατυαλιζαδο ασ ινφορmα⌡εσ ϕυντο α ΣΕDΥΧ 
19. Ρεσπονσαβιλιζαρ−σε πελα χονσερϖαο, mανυτενο ε ηιγιενε δοσ αmβιεντεσ ε ινστρυmεντοσ δα 

Υνιδαδε Εσχολαρ 
20. Παρτιχιπαρ δε χαmπανηασ, φεστιϖιδαδεσ ε χοmεmορα⌡εσ θυε ρεπρεσενταm α Υνιδαδε Εσχολαρ ε α 

ΣΕDΥΧ 
21. Πρεσερϖαρ α ποστυρα τιχα δε εδυχαδορ/προφεσσορ 
22. Παρτιχιπαρ δε χαmπανηασ, φεστιϖιδαδεσ ε χοmεmορα⌡εσ θυε ρεπρεσενταm α Υνιδαδε Εσχολαρ ε α 

ΣΕDΥΧ 
23. Σολιχιταρ α αυτοριζαο δα ΣΕDΥΧ ε δα Υνιδαδε Εσχολαρ παρα παρτιχιπαο δε εϖεντοσ 
24. Σολιχιταρ ϕυντο α γεστο δα υνιδαδε εσχολαρ, ρευνιο χοm παισ ου ρεσπονσ〈ϖεισ δοσ αλυνοσ 
25. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο 
26. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
27. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Dανα: 

1. Dεσενϖολϖερ χαπαχιδαδεσ φσιχασ, χοmο: αγιλιδαδε, χοορδεναο, εθυιλβριο, φλεξιβιλιδαδε, 
ρεσιστνχια ε ριτmο. 

2. Εξεχυταρ οσ ελεmεντοσ β〈σιχοσ δα δανα, ασ σεθυνχιασ χορεογραφαδασ χοm σαλτοσ ε γιροσ 
3. Dεσενϖολϖερ α χοορδεναο mοτορα σιmπλεσ ε αmπλα, υτιλιζανδο α πυλσαο ε ο ριτmο 
4. Περχεβερ α δανα χοmο ινστρυmεντο δε αυτοχονηεχιmεντο ε mανιφεσταο δα χυλτυρα χορποραλ 
5. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο 
6. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
7. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Dεσενηο: 

1. Dεσενϖολϖερ α χοmπρεενσο, α σενσιβιλιδαδε αρτστιχα, ασσιm χοmο α χριατιϖιδαδε ε α ρεφλεξο παρα 
ο απροφυνδαmεντο δα αρτε δο δεσενηο ε ο ποτενχιαλ αρτστιχο δοσ αλυνοσ. 

2. Αmπλιαρ ο εστmυλο α χογνιο, α ηαβιλιδαδε mοτορα, ο δεσενϖολϖιmεντο δασ συβϕετιϖιδαδεσ σοβ οσ 
ασπεχτοσ πσθυιχοσ, αφετιϖοσ ε ιντελεχτυαλ. 

3. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
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4. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 
πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 

5. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 
χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Γιν〈στιχα Ρτmιχα: 

1. Dοmιναρ ο χονηεχιmεντο ε εξεχυο δασ χαπαχιδαδεσ φσιχασ χοmο: φορα, ρεσιστνχια, αγιλιδαδε, 
χοορδεναο mοτορα αmπλα ε φινα, εθυιλβριο, φλεξιβιλιδαδε, νοο τεmποραλ ε εσπαχιαλ ε ριτmο. 

2. Χονηεχερ οσ τιποσ δε σαλτοσ ε εθυιλβριοσ; οσ τιποσ δε πιϖσ, φλεξιβιλιδαδε ε ονδασ. 
3. Dεσενϖολϖερ οσ τιποσ δε ελεmεντοσ τχνιχοσ δε χαδα απαρεληο. 
4. Χονηεχερ ασ τχνιχασ χορποραισ ε ασ ρεγρασ οφιχιαισ. 
5. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
6. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
7. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα. 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Λαβορατ⌠ριο δε Ινφορm〈τιχα: 

1. Χονηεχερ ο χονχειτο δε χοmπυταο ε συα εϖολυο 
2. Ιδεντιφιχαρ χονχειτοσ δε ηαρδωαρε ε σοφτωαρε 
3. Εντενδερ ο φυνχιοναmεντο δα Υνιδαδε Χεντραλ δε Προχεσσαmεντο ε α ιmπορτνχια δα mεm⌠ρια δο 

χοmπυταδορ 
4. Χονηεχερ οσ διϖερσοσ δισποσιτιϖοσ δε εντραδα ε σαδα δε δαδοσ 
5. Dοmιναρ ο τραβαληο χοm πλανιληασ ελετρνιχασ ε εδιτορεσ δε τεξτοσ, ιντερνετ, σεγυρανα ε ποστυρα 

νοσ εσπαοσ δασ ρεδεσ σοχιαισ 
6. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο 
7. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
8. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Πιντυρα: 

1. Ρελερ οβρασ δε αρτε α παρτιρ δε πεσθυισα ε απριmοραρ α οβσερϖαο ϖισυαλ ε α εξεχυο αρτστιχα 
ρεχονηεχενδο οσ ελεmεντοσ θυε φαζεm παρτε δα χοmποσιο δε υmα οβρα 

2. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο 
3. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
4. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Ινστρυmεντο δε Σοπρο (Φλαυτα): 

1. Dοmιναρ ο χονηεχιmεντο αχερχα δα τχνιχα δε εξεχυο ε εmβοχαδυρα 
2. Χονηεχερ α τχνιχα δε ρεσπιραο ε ηοmογενειδαδε δα χολυνα δε αρ 
3. Αχοmπανηαρ λινηασ mελ⌠διχασ χοm ινστρυmεντο ηαρmνιχο αρτστιχα ρεχονηεχενδο οσ ελεmεντοσ 

θυε φαζεm παρτε δα χοmποσιο δε υmα οβρα 
4. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο 
5. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
6. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Τεατρο: 

1. Ινχεντιϖαρ ε δεσενϖολϖερ α λειτυρα, α οργανιζαο γρυπαλ ε ο ριτmο δα φαλα 
2. Αυξιλιαρ α χονχεντραο 
3. Dεσενϖολϖερ ο εσπριτο δε χοοπεραο, α ποστυρα χορποραλ ε α διχο χορρετα ε ο εσπριτο χρτιχο 

ατραϖσ δο εστmυλο ◊ οβσερϖαο δο χοντεξτο σοχιαλ ε χυλτυραλ. 
4. Εξερχιταρ ο ιmπροϖισο παρα αυξιλιαρ α εξπρεσσο εσποντνεα δασ ιδειασ 
5. Αυξιλιαρ να διφιχυλδαδε δα εξπρεσσο οραλ 
6. Μονταρ εσπετ〈χυλοσ 
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7. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο 
8. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
9. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Τεχλαδο: 

1. Χονηεχερ ασ τχνιχασ δε εξεχυο δο ινστρυmεντο: τχνιχα δε διγιταο παρα εξεχυο δε 
mελοδιασ; δα ηαρmονια χοm ενχαδεαmεντο ε ινϖερσο δε αχορδεσ; ινδεπενδνχια mοτορα δασ 
mοσ ε δεδοσ, ε παραδιδδλλε 

2. Τραβαληαρ χοm αρρανϕοσ παρα γρυποσ δε τεχλαδο εξπλορανδο οσ ρεχυρσοσ σονοροσ δο ινστρυmεντο, ε 
λειτυρα ρτmιχα εm διϖερσοσ γνεροσ mυσιχαισ 

3. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο 
4. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
5. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Ξαδρεζ: 

1. Dοmιναρ ηαβιλιδαδεσ ε δεστρεζασ β〈σιχασ νεχεσσ〈ριασ παρα α πρ〈τιχα δα mοδαλιδαδε δε ξαδρεζ, 
δεσενϖολϖενδο α χαπαχιδαδε δε ατενο, mεm⌠ρια, ραχιοχνιο λ⌠γιχο, ιντελιγνχια ε ιmαγιναο 

2. Εσταβελεχερ ϖνχυλοσ εντρε οσ χονηεχιmεντοσ ε εξπερινχιασ ενξαδρστιχασ ε α ϖιδα χοτιδιανα, 
ινδιϖιδυαλ ε σοχιαλ 

3. Dεσενϖολϖερ α λινγυαγεm ενξαδρστιχα ε ρεχονηεχερ οσ mοϖιmεντοσ εσπεχιαισ ε ασ νορmασ δε 
χονδυτα εσπορτιϖα 

4. Dεσενϖολϖερ α χοορδεναο mοτορα νο mανυσειο δασ πεασ ε ρελ⌠γιο 
5. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο 
6. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
7. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Μσιχα (χαντο, τεορια mυσιχαλ, φλαυτα δοχε, περχυσσο) 

1. Χονηεχερ ασ τχνιχασ δε εξεχυο δο ινστρυmεντο: τχνιχα δε διγιταο παρα εξεχυο δε 
mελοδιασ; δα ηαρmονια χοm ενχαδεαmεντο ε ινϖερσο δε αχορδεσ; 

2. Dεσενϖολϖερ ο ενσινο δα τεορια mυσιχαλ παρα θυε ο εδυχανδο ποσσα εξπλοραρ ε υσυφρυιρ να πρ〈τιχα 
δα mυλτιπλιχιδαδε δε ρεχυρσοσ δεστε ινστρυmεντο Αλιαδο αοσ εστυδοσ τε⌠ριχοσ ε αοσ εξερχχιοσ, ο 
ινστρυτορ δε οφιχινασ φαχυλταρ〈 ο χονϖϖιο χοm θυαλιφιχαδασ πεασ χλ〈σσιχασ ε ποπυλαρεσ, α 
χαπαχιδαδε δε απρεσενταρ−σε ινδιϖιδυαλ ου χολετιϖαmεντε, αλm δο χονηεχιmεντο δα βιογραφια δε 
mσιχοσ ιmορταισ 

3. Τραβαληαρ χοm αρρανϕοσ παρα γρυποσ εξπλορανδο οσ ρεχυρσοσ σονοροσ δο ινστρυmεντο; ε λειτυρα 
ρτmιχα εm διϖερσοσ γνεροσ mυσιχαισ 

4. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο 
5. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 
χονφορmε δεmανδα 

Θυανδο ατυανδο χοmο Ινστρυτορ δε Αρτεσ ςισυαισ (χερmιχα, γραϖυρα, πιντυρα, δεσενηο, φοτογραφια ε 
προδυο αυδιοϖισυαλ) 

1. Dεσενϖολϖερ α χοmπρεενσο, α σενσιβιλιδαδε αρτστιχα, ασσιm χοmο α χριατιϖιδαδε ε α ρεφλεξο παρα 
ο απροφυνδαmεντο δα αρτε mαισ ρεπρεσεντατιϖασ ατραϖσ δα ηιστ⌠ρια, νασ ϖερτεντεσ δε εσχυλτυρα, 
πιντυρα, φοτογραφια, δεσενηοσ ε αινδα εστιmυλαρ ε αmπλιαρ ο ποτενχιαλ χριατιϖο αρτστιχο δοσ αλυνοσ 

2. Αmπλιαρ ο εστmυλο α χογνιο, α ηαβιλιδαδε mοτορα, ο δεσενϖολϖιmεντο δασ συβϕετιϖιδαδεσ σοβ οσ 
ασπεχτοσ πσθυιχοσ, αφετιϖοσ ε ιντελεχτυαλ 

3. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο 
4. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο 
5. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 

χονφορmε δεmανδα. 
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ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ DΕ ΟΦΙΧΙΝΑΣ 

1. Πρεπαραρ ε mινιστραρ τρειναmεντοσ, αυλασ πρ〈τιχασ ε τε⌠ριχασ σοβρε mοδα ατυαλ, χονφεχο δε υτενσλιοσ 
δοmστιχοσ, βορδαδοσ, χοστυρα, τριχ, χροχη, πιντυρα, ρουπασ, αρτεσανατο εm γεραλ, mανυτενο δε 
εθυιπαmεντοσ ε υτενσλιοσ, εχονοmια δοmστιχα ε ουτροσ. 

2. Ατενδερ α δεmανδα δο mυνιχπιο ε φορνεχερ χονηεχιmεντοσ τε⌠ριχοσ ε πρ〈τιχοσ αοσ αλυνοσ δα 
ποπυλαο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι, ατυανδο εm οφιχινασ χοm ατιϖιδαδεσ χυλτυραισ, ρεαλιζανδο ο 
πλανεϕαmεντο δασ οφιχινασ, πεσθυισανδο οσ χοντεδοσ θυε σερο απρεσενταδοσ, προϖιδενχιανδο οσ 
ρεχυρσοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα α εξεχυο, ενσινανδο οσ παρτιχιπαντεσ δε φορmα τε⌠ριχα ε πρ〈τιχα θυαντο ◊ 
προποστα δε χαδα ατιϖιδαδε χυλτυραλ. 

3. Μινιστραρ οφιχινασ, αυmεντανδο ο χονϖϖιο σοχιαλ ε αυξιλιανδο να χοmπλεmενταο δα ρενδα φαmιλιαρ 
δεστεσ mυνχιπεσ. 

4. Οπορτυνιζαρ α ποπυλαο δο mυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι ο αχεσσο ◊ χυλτυρα, βεm χοmο χοντριβυιρ 
χοm α προmοο δοσ γρυποσ χυλτυραισ εξιστεντεσ νο mυνιχπιο, πορ mειο δο πλανεϕαmεντο ε εξεχυο 
δε εϖεντοσ δε αχορδο χοm χαδα χοντεξτο, λεϖαντανδο ασ νεχεσσιδαδεσ ε ιντερεσσεσ δα ποπυλαο νο 
θυε διζ ρεσπειτο ◊ χυλτυρα, ρεαλιζανδο ο πλανεϕαmεντο δοσ εϖεντοσ, οργανιζανδο ε πρεστανδο αποιο 
τχνιχο αντεσ ε δυραντε ο εϖεντο. 

5. Dεσλοχαρ−σε, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο, ◊σ υνιδαδεσ εσχολαρεσ ε εντιδαδεσ ασσιστενχιαισ, α φιm δε mινιστραρ 
αυλασ τε⌠ριχασ ε/ου πρ〈τιχασ χοm βασε να συα προποστα δε τραβαληο. 

6. Πλανεϕαρ, δεσενϖολϖερ, οργανιζαρ, χοορδεναρ ε αϖαλιαρ α προγραmαο χυλτυραλ εm συασ διϖερσασ 〈ρεασ. 

7. Ελαβοραρ ε αχοmπανηαρ προϕετοσ εστρατγιχοσ δα 〈ρεα δα χυλτυρα ε προϕετοσ ιντεγραδοσ χοm ουτροσ 
σετορεσ, βεm χοmο πρεσταρ συπορτε ε αχοmπανηαρ οσ εϖεντοσ χυλτυραισ ρεαλιζαδοσ πελο mυνιχπιο 
(σηοωσ, εσπετ〈χυλοσ δε τεατρο ε δανα, εξποσι⌡εσ, οφιχινασ, εντρε ουτροσ). 

8. Ιντενσιφιχαρ ο χονϖϖιο σοχιαλ, βεm χοmο ο λαζερ να χοmυνιδαδε, προmοϖενδο, οργανιζανδο ε 
δεσεmπενηανδο ατιϖιδαδεσ σοχιαισ, δινmιχασ, βρινχαδειρασ ε ουτροσ. 

9. Ατυαρ να 〈ρεα δε ρεχρεαο αρτστιχα ε χυλτυραλ, χοm χριανασ, ϕοϖενσ, αδυλτοσ ε δα τερχειρα ιδαδε ε 
δεmαισ εϖεντοσ οργανιζαδοσ πελο mυνιχπιο. 

10. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορνεχερ 
συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε ατυαο. 

11. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖανδο οσ 
προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπονιβιλιδαδε δοσ 
mεσmοσ. 

12. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

13. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 

14. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 
πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 

15. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 
χονφορmε δεmανδα. 

ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο 

1. Πρεπαραρ ρεφει⌡εσ παρα σερεm σερϖιδασ, ατεντανδο−σε ε χυmπρινδο οσ ηορ〈ριοσ πρ−δετερmιναδοσ: 

2. − Οβσερϖανδο ο χαρδ〈πιο εστιπυλαδο πελα νυτριχιονιστα; 

3. − Αδοτανδο ο mτοδο mαισ αδεθυαδο παρα ο πρεπαρο; 

4. − Dεσχονγελανδο αλιmεντοσ θυανδο νεχεσσ〈ριο; 

5. − Ηιγιενιζανδο αλιmεντοσ; 

6. − Υτιλιζανδο τεmπεροσ εσπεχφιχοσ,  

7. − Ατεντανδο−σε αο τεmπο δε χοχο; 

8. − Ελαβορανδο ο πρ−πρεπαρο, ο πρεπαρο ε α φιναλιζαο δε αλιmεντοσ; 

9. − Σερϖινδο ο αλιmεντο αινδα θυεντε, θυανδο τραταρ−σε δε ρεφει⌡εσ δεστα νατυρεζα; 

10. − Πρεοχυπανδο−σε χοm αροmα, χορ, τεξτυρα ε χονσιστνχια δοσ αλιmεντοσ, α φιm δε τορν〈−λοσ 
απετιτοσοσ ◊σ χριανασ. 



Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι− Προχεσσο Σελετιϖο −Εδιταλ 001/2019 

Π〈γινα 53 δε 58 

11. Πρεπαραρ ε σερϖιρ οσ αλιmεντοσ ε βεβιδασ, οργανιζανδο ε δισπονιβιλιζανδο οσ ρεχιπιεντεσ ε αmβιεντε 
απροπριαδοσ, δε αχορδο χοm α νεχεσσιδαδε ε ρεαλιδαδε δα σεχρεταρια, φυνδαο ου αυταρθυια εm θυε 
εστ〈 λοταδο. 

12. Χοντρολαρ α θυαντιδαδε δε αλιmεντοσ α σερ πρεπαραδα, δε mοδο θυε συπρα α δεmανδα δε 
αλιmενταο ε νο γερε mυιτο δεσπερδχιο, βεm χοmο σολιχιταρ α ρεποσιο δο mατεριαλ ε πεδιδο 
mενσαλ δοσ αλιmεντοσ, ατεντανδο−σε αο φορνεχιmεντο δοσ mεσmοσ, παρα θυε νο φαλτεm χονδι⌡εσ 
παρα ρεαλιζαρ ασ ρεφει⌡εσ. 

13. Υτιλιζαρ τχνιχασ αδεθυαδασ παρα χονγελαmεντο ε δεσχονγελαmεντο δε αλιmεντοσ, βεm χοmο 
χοντρολαρ ο πραζο δε ϖαλιδαδε δοσ mεσmοσ. 

14. Ρεχεβερ οσ αλιmεντοσ οβσερϖανδο δατα δε ϖαλιδαδε ε χονφερινδο θυαντιδαδε ε θυαλιδαδε ε αινδα 
αρmαζεναρ οσ αλιmεντοσ χοm χυιδαδο ε οργανιζαδαmεντε, δε mοδο θυε νο σοφραm χονταmιναο. 

15. Προmοϖερ α ηιγιενε ε ο βεm−εσταρ νο αmβιεντε δε τραβαληο: 

16. − Λιmπανδο ε οργανιζανδο οσ υτενσλιοσ, m⌠ϖεισ, εθυιπαmεντοσ, δεπενδνχιασ δο δεπ⌠σιτο, χοζινηα ε 
ουτροσ; 

17. − Υτιλιζανδο−σε δε αχεσσ⌠ριοσ ε ΕΠΙσ πρ−δετερmιναδοσ (χοmο λυϖασ, τουχα, αϖενταλ, εντρε ουτροσ). 

18. Χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ δα ςιγιλνχια Σανιτ〈ρια, θυαντο αο υσο δε ϖεστιmεντασ αδεθυαδασ παρα ο 
τραβαληο να χοζινηα, βεm χοmο εφετυαρ α ρεϖαλιδαο δα χαρτειρα δε σαδε ανυαλmεντε.  

19. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖανδο οσ 
προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπονιβιλιδαδε δοσ 
mεσmοσ. 

20. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

21. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 

22. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 
πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 

23. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 
χονφορmε δεmανδα. 

 

ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

1. Εξεχυταρ α χονσερϖαο, αβερτυρα ε φεχηαmεντο δοσ εσταβελεχιmεντοσ, ϖισανδο προmοϖερ ο βεm−εσταρ, 
α ορδεm ε α σεγυρανα δοσ ινδιϖδυοσ, βεm χοmο ρεαλιζαρ ρεπαροσ, θυανδο νεχεσσ〈ριο, ε πρεσερϖαρ 
εm βοm εσταδο οσ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ δε τραβαληο. 

2. Ασσεγυραρ θυε οσ ινδιϖδυοσ χονϖιϖαm εm υm αmβιεντε λιmπο ε οργανιζαδο, διmινυινδο οσ ρισχοσ δε 
χοντραιρ δοενασ: 

3. − Λιmπανδο ε χονσερϖανδο οσ αmβιεντεσ; 

4. − Μαντενδο ασ χονδι⌡εσ δε ασσειο ε ηιγιενε ρεθυεριδασ; 

5. − Ρεαλιζανδο α λιmπεζα δε ρουπασ, mατεριαισ, εθυιπαmεντοσ, βρινθυεδοσ, εντρε ουτροσ. 

6. − Οργανιζανδο βανηειροσ ε τοαλετεσ, ϖισανδο ◊ χονσερϖαο ε χονδι⌡εσ δε υσο, λιmπανδο−οσ ε 
αβαστεχενδο χοm παπελ σανιτ〈ριο, τοαληασ ε σαβονετεσ. 

7. Μαντερ φορα δο αλχανχε δε χριανασ προδυτοσ θυmιχοσ ε υτενσλιοσ θυε χολοθυεm εm ρισχο α ϖιδα δασ 
mεσmασ θυανδο ατυανδο εm εσχολασ ε/ου χρεχηεσ. 
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8. Ζελαρ πελο χυmπριmεντο δασ νορmασ ιντερνασ εσταβελεχιδασ, ινφορmανδο αο συπεριορ ιmεδιατο οσ 
προβλεmασ γεραισ οχορριδοσ, βεm χοmο υτιλιζανδο ϖεστιmεντασ ε εθυιπαmεντοσ αδεθυαδοσ αο 
σερϖιο ε αο λοχαλ δε τραβαληο. 

9. Ρεαλιζαρ α χονφερνχια, χοντρολε ε διστριβυιο δο mατεριαλ δε χονσυmο, λιmπεζα ε ουτροσ, ρεαλιζανδο 
ο υσο χορρετο δοσ προδυτοσ ε mατεριαισ, εστανδο ατεντα α δεϖιδα χονσερϖαο ε ινφορmανδο σευ 
συπεριορ να φαλτα δοσ mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ. 

10. Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε λιmπεζα ε οργανιζαο δε αλmοξαριφαδοσ, πρεζανδο πελα πρατιχιδαδε να 
δισπονιβιλιζαο δοσ mατεριαισ εm δεπ⌠σιτοσ, οβσερϖανδο α λογστιχα δι〈ρια δε υτιλιζαο δοσ mεσmοσ. 

11. Χολεταρ ο λιξο δοσ δεπ⌠σιτοσ, ρεχοληενδο−οσ εm λατ⌡εσ, σελεχιονανδο οσ mατεριαισ ε δεϕετοσ 
χολεταδοσ, σεπαρανδο−οσ εm οργνιχοσ ε ινοργνιχοσ ε δεποσιτανδο−ο εm λιξειρασ ου ινχινεραδορεσ. 

12. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖανδο οσ 
προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπονιβιλιδαδε δοσ 
mεσmοσ. 

13. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

14. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 

15. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 
πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 

16. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 
χονφορmε δεmανδα. 

ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ DΟ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ 

1. Ρεαλιζαρ ο αχαβαmεντο νασ πεασ ε νοσ m⌠ϖεισ χονφεχχιοναδοσ, πρεστανδο συπορτε αο Μαρχενειρο, 
ατραϖσ δο αχαβαmεντο νασ πεασ, δε αχορδο χοm οσ προχεδιmεντοσ εσταβελεχιδοσ. 

2. Εξεχυταρ τραβαληοσ γεραισ δε χαρπινταρια, χορτανδο, αρmανδο, ινσταλανδο, πρεγανδο, χολανδο, 
ενχαιξανδο, mοντανδο, ρεφορmανδο πεασ ου χονϕυντοσ δε mαδειρα παρα εδιφιχα⌡εσ, ϖεχυλοσ, 
mοβιλι〈ριο, χεν〈ριοσ, εντρε ουτροσ, βεm χοmο παρα mανυτενο ε/ου ρεφορmασ. 

3. Αυξιλιαρ να χονστρυο ε mονταγεm δασ αρmα⌡εσ δε mαδειρα δοσ εδιφχιοσ, ποντεσ γαλπ⌡εσ, ϖιϖειροσ 
ε οβρασ πβλιχασ διϖερσασ, υτιλιζανδο προχεσσοσ ε φερραmεντασ αδεθυαδασ.  

4. Παϖιmενταρ ε χαλαρ σολοσ δε εστραδασ, ρυασ ε οβρασ σιmιλαρεσ, παρα δαρ−ληεσ mεληορ ασπεχτο ε φαχιλιταρ 
ο τρ〈φεγο δε ϖεχυλοσ, αλινηανδο, εσχαϖανδο, δεmαρχανδο ε πρεπαρανδο ο σολο, ασσεντανδο ε 
νιϖελανδο ο mατεριαλ. 

5. Ρεαλιζαρ α mανυτενο πρεϖεντιϖα ε χορρετιϖα δε εδιφχιοσ, πρδιοσ, χαλαδασ, ποντεσ ε ουτρασ 
εστρυτυρασ, α φιm δε πρεσερϖαρ ασ ινσταλα⌡εσ πβλιχασ: 

6. − Γυιανδο−σε πορ δεσενηοσ, εσθυεmασ ε εσπεχιφιχα⌡εσ; 

7. − Προϖιδενχιανδο οσ mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ παρα α εξεχυο δο τραβαληο; 

8. − Υτιλιζανδο οσ ινστρυmεντοσ ε φερραmεντασ περτινεντεσ αο οφχιο; 

9. − Χονστρυινδο ασ οβρασ νεχεσσ〈ριασ. 

10. Ρεαλιζαρ σερϖιοσ δε πιντυρα εm παρεδεσ, τετοσ, ασσοαληοσ, 〈ρϖορεσ, mυροσ, ρυασ, ποντεσ, παλχοσ, 
παλανθυεσ, m⌠ϖεισ, εντρε ουτροσ, α φιm δε χονσερϖαρ ασ ρεπαρτι⌡εσ δο mυνιχπιο: 

11. − Οβσερϖανδο ασ mεδιδασ, α ποσιο ε ο εσταδο δα συπερφχιε α σερ πινταδα; 
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12. − Πρεπαρανδο ο mατεριαλ δε πιντυρα, mιστυρανδο τιντασ, πιγmεντοσ, ⌠λεοσ ε ουτροσ, παρα οβτερ α χορ ε 
θυαντιδαδε δεσεϕαδα. 

13. Αυξιλιαρ τραβαληοσ δε χονστρυο, mανυτενο, ρεπαραο, χονσερτο ε αδεθυαο εm αλϖεναρια, 
χονχρετο, χαρπινταρια, πιντυρα, εντρε ουτροσ, υτιλιζανδο ινστρυmεντοσ διϖερσοσ. 

14. Dεmολιρ εδιφιχα⌡εσ δε χονχρετο, δε αλϖεναρια ε ουτρασ εστρυτυρασ. 

15. Αυξιλιαρ νοσ σερϖιοσ δε ενχαναο, mεχνιχα, ελετριχιδαδε, εντρε ουτροσ, ατυανδο χοmο συπορτε 
παρα ο προφισσιοναλ ηαβιλιταδο σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο ου χονφορmε σολιχιταο δο συπεριορ ιmεδιατο.  

16. Ζελαρ πελοσ mατεριαισ ε φερραmενταλ υτιλιζαδοσ παρα εξεχυο δε σευσ τραβαληοσ, εϖιτανδο 
δεσπερδχιοσ ε χυστοσ δεσνεχεσσ〈ριοσ: 

17. − ςεριφιχανδο ασ χονδι⌡εσ δοσ εθυιπαmεντοσ ε mατεριαισ; 

18. − Εφετυανδο α mανυτενο δοσ εθυιπαmεντοσ ε mατεριαισ θυανδο νεχεσσ〈ριο; 

19. − Λιmπανδο m〈θυινασ ε φερραmεντασ; 

20. − Ρεπαρανδο εϖεντυαισ δεφειτοσ mεχνιχοσ νοσ mεσmοσ. 

21. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖανδο οσ 
προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπονιβιλιδαδε δοσ 
mεσmοσ. 

22. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

23. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 

24. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 
πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 

25. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 
χονφορmε δεmανδα. 
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ΑΝΕΞΟ 4 

ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ  ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο  ΠΡΟςΑ  Τ⊆ΤΥΛΟΣ 

DΑDΟΣ DΕ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ  

Νοmε χοmπλετο Ινσχριο 

Φυνο Τεmπορ〈ρια ΡΓ ΧΠΦ 

Ρεθυεριmεντο 

ℵ Βανχα Εξαmιναδορα δο Χονχυρσο Πβλιχο δο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι 

 

Ο χανδιδατο αχιmα ιδεντιφιχαδο ρεθυερ παρτιχιπαο να Προϖα δε Ττυλοσ. 

Ανεξα οσ δοχυmεντοσ αβαιξο (ασσιναλε) 

 ΧΥΡΣΟ DΕ ΠΣ ΓΡΑDΥΑ∩℘Ο 

Ττυλο χοmπροϖαδο 

 Εσπεχιαλιζαο 

 Μεστραδο 

 Dουτοραδο 

Ινστιτυιο εmιτεντε 
 

 

Dατα δε εmισσο  

 

 ΧΥΡΣΟΣ DΕ ΑΠΕΡΦΕΙ∩ΟΑΜΕΝΤΟ Ε ΟΥ ΑΤΥΑΛΙΖΑ∩℘Ο 

 Πρεενχηα οσ δαδοσ σολιχιταδοσ. Ανεξε οσ χερτιφιχαδοσ να ορδεm δα ρελαο αβαιξο. 

DΟΧΥΜΕΝΤΟ 1 

ΙΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο ΕΜΙΤΕΝΤΕ Ε DΑΤΑ DΕ ΧΟΝΧΛΥΣ℘Ο DΟ ΧΥΡΣΟ: 

 

DΑΤΑ DΕ ΧΟΝΧΛΥΣ℘Ο   19 ΧΑΡΓΑ ΗΟΡℑΡΙΑ DΟ ΧΥΡΣΟ: ΗΟΡΑΣ 

DΟΧΥΜΕΝΤΟ 2 
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ΙΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο ΕΜΙΤΕΝΤΕ Ε DΑΤΑ DΕ ΧΟΝΧΛΥΣ℘Ο DΟ ΧΥΡΣΟ: 

 

DΑΤΑ DΕ ΧΟΝΧΛΥΣ℘Ο   19 ΧΑΡΓΑ ΗΟΡℑΡΙΑ DΟ ΧΥΡΣΟ: ΗΟΡΑΣ 

DΟΧΥΜΕΝΤΟ 3 

ΙΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο ΕΜΙΤΕΝΤΕ Ε DΑΤΑ DΕ ΧΟΝΧΛΥΣ℘Ο DΟ ΧΥΡΣΟ: 

 

DΑΤΑ DΕ ΧΟΝΧΛΥΣ℘Ο   19 ΧΑΡΓΑ ΗΟΡℑΡΙΑ DΟ ΧΥΡΣΟ: ΗΟΡΑΣ 

DΟΧΥΜΕΝΤΟ 4 

ΙΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο ΕΜΙΤΕΝΤΕ Ε DΑΤΑ DΕ ΧΟΝΧΛΥΣ℘Ο DΟ ΧΥΡΣΟ: 

 

DΑΤΑ DΕ ΧΟΝΧΛΥΣ℘Ο   19 ΧΑΡΓΑ ΗΟΡℑΡΙΑ DΟ ΧΥΡΣΟ: ΗΟΡΑΣ 

DΟΧΥΜΕΝΤΟ 5 

ΙΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο ΕΜΙΤΕΝΤΕ Ε DΑΤΑ DΕ ΧΟΝΧΛΥΣ℘Ο DΟ ΧΥΡΣΟ: 

 

DΑΤΑ DΕ ΧΟΝΧΛΥΣ℘Ο   19 ΧΑΡΓΑ ΗΟΡℑΡΙΑ DΟ ΧΥΡΣΟ: ΗΟΡΑΣ 

Dεχλαρο, παρα οσ δεϖιδοσ φινσ ε εφειτοσ θυε: 
1. Εστου χιεντε ε χονχορδο χοm ασ νορmασ δο Εδιταλ ρελαχιοναδασ ◊ Προϖα δε Ττυλοσ; 
2. Ασ χ⌠πιασ ανεξαδασ σο δε ιγυαλ τεορ αοσ οριγιναισ, θυε σο αυτντιχοσ ε εmιτιδοσ να φορmα δα λει; 
3. Ασ διϖεργνχιασ δε ιδεντιφιχαο εντρε α χερτιφιχαο ε ασ ινφορmα⌡εσ χονσταντεσ νο Ρεθυεριmεντο 

δε Ινσχριο, δεχορρεm δε ατο λεγαλ θυε ποσσο χοmπροϖαρ. 
4. Οσ ττυλοσ απρεσενταδοσ νο σε χονστιτυεm πρ−ρεθυισιτο παρα α χοντραταο. 

______________________________________, ____ δε __________________ δε 2019. 

________________________________________________________________________ 

Ασσινατυρα δο χανδιδατο ου σευ προχυραδορ (ανεξαρ χ⌠πια δο ινστρυmεντο δε Προχυραο) 

ΧΑΣΟ Ο Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΛΙΝΗΑΣ ΣΕϑΑ ΙΝΣΥΦΙΧΙΕΝΤΕ, ΧΟΠΙΕ ΘΥΑΝΤΑΣ ΦΟΛΗΑΣ ΦΟΡΕΜ ΝΕΧΕΣΣℑΡΙΑΣ 
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ΑΝΕΞΟ 5 
 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ 

Εϖεντοσ 

Dατασ Προϖ〈ϖεισ 

Dατα Ινιχιαλ Dατα φιναλ 

Πυβλιχαο δο Εδιταλ 16/09/19  

Περοδο δε ινσχρι⌡εσ 16/09/19 16/10/19 

Εντρεγα δε δοχυmενταο: ϖαγασ ρεσερϖαδασ ΠΧD 16/09/19 16/10/19 

Εντρεγα δε δοχυmενταο: Προϖα δε Ττυλοσ 16/09/19 16/10/19 

Ρεθυεριmεντο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ− πρεσταο δα προϖα 16/09/19 16/10/19 

Ρεθυεριmεντοσ δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο 16/09/19 23/09/19 

Dεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε ισενο 30/09/19  

Πραζο ρεχυρσαλ 01/10/19 02/10/19 

Πυβλιχαο δασ ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ 08/10/19  

Ηοmολογαο δασ ινσχρι⌡εσ 18/10/19  

Ηοmολογαο δασ ινσχρι⌡εσ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ΠΧD 18/10/19  

Dεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε χονδιο εσπεχιαλ 18/10/19  

Πραζο ρεχυρσαλ− ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ 21/10/19 22/10/19 

Πραζο ρεχυρσαλ− ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ινσχριο 22/10/19 23/10/19 

Πραζο ρεχυρσαλ− ινδεφεριmεντο ινσχριο− ϖαγασ ρεσερϖαδασ−ΠΧD 22/10/19 23/10/19 

Πυβλιχαο δασ ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ 24/10/19  

Πυβλιχαο δοσ λοχαισ δε προϖα 24/10/19  

Προϖα Εσχριτα 27/10/19  

Πυβλιχαο δο γαβαριτο πρελιmιναρ 27/10/19  

Πραζο ρεχυρσαλ− γαβαριτο πρελιmιναρ 28/10/19 29/10/19 

Πυβλιχαο δασ ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ 05/11/19  

Ρεσυλταδο δα Προϖα Εσχριτα 06/11/19  

Ρεσυλταδο δα Προϖα δε Ττυλοσ 06/11/19  

Ρεσυλταδο ε χλασσιφιχαο φιναλ (πρελιmιναρ) δο Προχεσσο σελετιϖο 06/11/19  

Πραζο ρεχυρσαλ− ρεσυλταδο δα Προϖα Εσχριτα , Προϖα δε Ττυλοσ, δο ρεσυλταδο ε δα 
χλασσιφιχαο 

07/11/19 08/11/19 

Πυβλιχαο δασ ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ 13/11/19  

Ρεσυλταδο ε χλασσιφιχαο φιναλ− ρεπυβλιχαο απ⌠σ ρεχυρσοσ 14/11/19  
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ΕΣΤΑDΟ DΕ ΣΑΝΤΑ ΧΑΤΑΡΙΝΑ 
ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΒΑΛΝΕℑΡΙΟ ΧΑΜΒΟΡΙ∨ 
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΓΕΣΤ℘Ο ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ 

ΕDΙΤΑΛ 002/ 2019 

ΑΒΡΕ ΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ DΕΣΤΙ−
ΝΑDΟ ℵ ΦΟΡΜΑ∩℘Ο DΕ ΧΑDΑΣΤΡΟ ΡΕΣΕΡςΑ ΠΑΡΑ 
ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο ΕΜ ΧΑΡℑΤΕΡ ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΟ, ΠΑΡΑ Ο 
ΑΝΟ DΕ 2019/2020, DΕ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ DΟ ΘΥΑDΡΟ 
ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ ΠΑΡΑ ΑΤΥΑΡ ΝΑΣ ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑΣ Ε 
ΦΥΝDΑ∩∏ΕΣ DΑ ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ ΒΑΛΝΕℑΡΙΟ 
ΧΑΜΒΟΡΙ∨ 

Ο ΠΡΕΦΕΙΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΛΝΕℑΡΙΟ ΧΑΜΒΟΡΙ∨, νο υσο δε συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ, τορνα πβλι−
χα α ρεαλιζαο δε Προχεσσο Σελετιϖο παρα φορmαο δε Χαδαστρο Ρεσερϖα, οβϕετιϖανδο α χοντρατα−
ο εm χαρ〈τερ τεmπορ〈ριο δε προφισσιοναισ δο θυαδρο αδmινιστρατιϖο παρα ατυαρ νασ Σεχρεταριασ ε 
Φυνδα⌡εσ δα Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι, νο ανο δε 2019/2020, θυε σερ〈 ρεγιδο 
πελα Λει χοmπλεmενταρ ν≡ 1913/1999 ε συα αλτεραο, Λει Ν≡ 4231 δε 30 δε ϕανειρο δε 2019 ε 
πελασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νο πρεσεντε Εδιταλ. 

1 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

1.1 Ο Προχεσσο σελετιϖο σερ〈 ρεαλιζαδο σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε δα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ 
Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ), λοχαλιζαδα νο Χαmπυσ Υνιϖερσιτ〈ριο Ρειτορ ϑοο Dαϖιδ Φερρειρα Λιmα, 
δα Υνιϖερσιδαδε Φεδεραλ δε Σαντα Χαταρινα (ΥΦΣΧ) に Τρινδαδε に Φλοριαν⌠πολισ (ΣΧ) 

 Τελεφονεσ: (48) 3953 1000 

 Ενδερεο ελετρνιχο: ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ 

 Ε−mαιλ: βαλνεαριοχαmβοριυ≅φεπεσε.οργ.βρ. 

1.2 Ασ ινσχρι⌡εσ ποδερο σερ εφετυαδασ δασ 16 ηορασ δο δια 18 δε σετεmβρο δε 2019 ◊σ 15 ηορασ δο 
δια 18 δε ουτυβρο δε 2019. 

1.3 Ο Εδιταλ δο Προχεσσο σελετιϖο, οσ δεmαισ χοmυνιχαδοσ ε αϖισοσ αοσ χανδιδατοσ, βεm χοmο α 
ρελαο δε ινσχριτοσ, οσ γαβαριτοσ ε προϖασ, οσ ϕυλγαmεντοσ ρεαλιζαδοσ ε τοδοσ οσ δεmαισ ατοσ, 
σερο πυβλιχαδοσ νο στιο δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ: 
ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ ε νο σιτε δα Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ: 
ηττπσ://ωωω.βχ.σχ.γοϖ.βρ/. 

1.4 Α ΦΕΠΕΣΕ ινφορmαρ〈 πορ ε−mαιλ ο δεφεριmεντο δα ινσχριο, ο λοχαλ δε προϖα ε ουτρασ ινφορmα⌡εσ. 
Νο σε ρεσπονσαβιλιζαρ〈, νο ενταντο, πορ θυαλθυερ φαληα να εντρεγα δε mενσαγενσ ελετρνιχασ, 
χαυσαδα πορ ενδερεο ελετρνιχο ινχορρετο ου πορ προβλεmασ νο προϖεδορ δε αχεσσο δο χανδιδα−
το ου θυαλθυερ ουτρο προβλεmα δε ορδεm τχνιχα. Α χοmυνιχαο πορ mειο ελετρνιχο  mερα−
mεντε ινφορmατιϖα, δεϖενδο ο χανδιδατο σεmπρε χονσυλταρ ο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερ−
νετ: ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ, παρα ϖεριφιχαρ ασ ινφορmα⌡εσ οφιχιαισ δο χερτα−
mε.  
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1.5 Α ινσχριο δο χανδιδατο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο ε α αχειταο ιρρεστριτα δασ ινστρυ⌡εσ ε δασ 
χονδι⌡εσ δο Προχεσσο σελετιϖο, ταισ χοmο σε αχηαm εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, βεm χοmο εm 
εϖεντυαισ αδιταmεντοσ, χοmυνιχα⌡εσ ε χονϖοχα⌡εσ ρελατιϖασ αο χερταmε, θυε πασσαρο α φαζερ 
παρτε δο ινστρυmεντο χονϖοχατ⌠ριο χοmο σε νελε εστιϖεσσεm τρανσχριτοσ ε αχερχα δοσ θυαισ νο 
ποδερ〈 ο χανδιδατο αλεγαρ δεσχονηεχιmεντο. 

1.6 Ο χανδιδατο, αο σε ινσχρεϖερ, δεχλαρα χονχορδαρ θυε σευσ δαδοσ δε ιδεντιφιχαο, οσ ρεσυλταδοσ 
δασ προϖασ ε α χλασσιφιχαο σεϕαm πυβλιχαδοσ νο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ 
ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ, ε πελοσ mειοσ ε mδιασ θυε δετερmιναρ α λει. 

1.7 Ο Προχεσσο σελετιϖο  ϖ〈λιδο α παρτιρ δα δατα δε ηοmολογαο ατ ο ανο δε 2020. 

1.8 Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ ε χλασσιφιχαδοσ νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο σερο χοντραταδοσ, να 
mεδιδα δασ νεχεσσιδαδεσ ε χονϖενινχια δα Αδmινιστραο Μυνιχιπαλ, χονφορmε α Λει χοmπλε−
mενταρ ν≡ 1913/1999 ε συα αλτεραο. 

1.8.1 ⊃ προιβιδα α χοντραταο δε σερϖιδορεσ δα Αδmινιστραο διρετα ου ινδιρετα δα Υνιο, δοσ 
Εσταδοσ, δο Dιστριτο Φεδεραλ ε δοσ Μυνιχπιοσ, βεm χοmο δε εmπρεγαδοσ ου σερϖιδορεσ δε συασ 
συβσιδι〈ριασ ε χοντρολαδασ. 

1.9 Οσ ηορ〈ριοσ χονσταντεσ δο πρεσεντε Εδιταλ σο οσ δε Βρασλια, DΦ. 

1.10 Ο χοντεδο προγραm〈τιχο δασ προϖασ  ο χονσταντε δο Ανεξο 1 δεστε Εδιταλ. 

1.11 Ο Χρονογραmα δε Ατιϖιδαδεσ δο Προχεσσο σελετιϖο χονστα νο Ανεξο 4 δο πρεσεντε Εδιταλ, ποδενδο 
σερ αλτεραδο πορ νεχεσσιδαδε δε ορδεm τχνιχα ε/ου οπεραχιοναλ. Α αλτεραο ποδερ〈 σερ φειτα 
σεm πρϖιο αϖισο, βαστανδο, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ λεγαισ, α χοmυνιχαο δε αλτεραο φειτα νο 
ενδερεο ελετρνιχο δο Προχεσσο σελετιϖο: ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ. 

2 ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ Ε ΕΝΤΡΕΓΑ DΕ DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ 

2.1 Α χ⌠πια δο πρεσεντε Εδιταλ, βεm χοmο εθυιπαmεντοσ ε πεσσοαλ παρα οριενταρ ασ ινσχρι⌡εσ ε 
ρεχεπο δε δοχυmεντοσ, εσταρο αο δισπορ δοσ χανδιδατοσ νοσ Ποστοσ δε Ατενδιmεντο εm Βαλ−
νε〈ριο Χαmβορι ε Φλοριαν⌠πολισ: 

Ποστο δε Ατενδιmεντο 1 − ΦΕΠΕΣΕ 

ΦΕΠΕΣΕ − Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισα Σοχιοεχονmιχοσ 

Χαmπυσ Ρειτορ ϑοο Dαϖιδ Φερρειρα Λιmα.  
Υνιϖερσιδαδε Φεδεραλ δε Σαντα Χαταρινα (ΥΦΣΧ). 
TヴｷﾐS;SW ひ Fﾉﾗヴｷ;ﾐﾙヮﾗﾉｷゲが “Cく 

Ηορ〈ριο δε ατενδιmεντο: διασ τεισ, δασ 8η ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η. 

Νο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ ο ατενδιmεντο σερ〈 ενχερραδο ◊σ 15 ηορασ. 

Ποστο δε Ατενδιmεντο 2 − ΒΑΛΝΕℑΡΙΟ ΧΑΜΒΟΡΙ∨ 

ΧΕΝΤΡΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ (Αντιγο ΧΡΙΠ) 

Ρυα: Εσταδοσ υνιδοσ, ν≡156, Βαιρρο δασ Να⌡εσ. 
Βαλνε〈ριο Χαmβορι, ΣΧ. − 

Ηορ〈ριο δε ατενδιmεντο: Νοσ διασ τεισ, δασ 13η ◊σ 18η. 

Νο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ ο ατενδιmεντο σερ〈 ενχερραδο ◊σ 15 ηορασ. 
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2.2 Ο ατενδιmεντο πρεσενχιαλ ϖισα ◊ οριενταο δο χανδιδατο, mασ  ελε ο ρεσπονσ〈ϖελ πελασ ινφορmα−
⌡εσ ε ατοσ ρελατιϖοσ ◊ συα ινσχριο. ⊃ λιmιταδο ◊ δισπονιβιλιδαδε δε πεσσοαλ ε εθυιπαmεντοσ. Εm 
δετερmιναδοσ ηορ〈ριοσ ε διασ ποδερ〈 οχορρερ α φορmαο δε φιλασ. Νοσ λοχαισ δε ατενδιmεντο νο 
σερ〈 ποσσϖελ εφετυαρ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο. 

2.3 Θυανδο δα ινσχριο, ο χανδιδατο φαρ〈 ο χαδαστρο δε υmα σενηα παρα αχεσσο ◊ ℑΡΕΑ DΕ ΑΧΕΣΣΟ 
ΡΕΣΤΡΙΤΟ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ. 

2.3.1 Α ρεφεριδα σενηα  πεσσοαλ ε ιντρανσφερϖελ ε περmιτιρ〈 ο αχεσσο α ινφορmα⌡εσ σοβρε ο 
σευ δεσεmπενηο, ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ, βεm χοmο α αλτεραο δε δαδοσ χαδασ−
τραισ περmιτιδοσ. 

2.4 Οσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ πελο πρεσεντε Εδιταλ ποδερο σερ εντρεγυεσ, σαλϖο εξπρεσσα ϖεδαο δο 
Εδιταλ, πορ υm δοσ σεγυιντεσ mειοσ: 

1. Πρεσενχιαλmεντε− Πελο χανδιδατο ου Προχυραδορ δεϖιδαmεντε χονστιτυδο εm υm δοσ Ποσ−
τοσ δε Ατενδιmεντο, ρεσπειταδοσ οσ ηορ〈ριοσ δοσ Ποστοσ δε Ατενδιmεντο. 

2. Πελα ιντερνετ, ατραϖσ δε υπλοαδ (χαρρεγαmεντο) νο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ 
ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ. 

3. ςια ποσταλ. 

2.4.1 Εντρεγα πεσσοαλ ου πορ Προχυραδορ. 

2.4.1.1 Οσ δοχυmεντοσ ποδερο σερ εντρεγυεσ πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ νοσ Ποστοσ δε 
Ατενδιmεντο. Νο χασο δε εντρεγα πορ Προχυραδορ εστε δεϖε πορταρ δοχυmεντο οριγιναλ 
ϖ〈λιδο δε ιδεντιφιχαο ε ινστρυmεντο δε προχυραο πβλιχα ου παρτιχυλαρ χοm φινσ εσ−
πεχφιχοσ παρα εντρεγα δοσ δοχυmεντοσ ρελαχιοναδοσ αο Προχεσσο σελετιϖο. 

2.4.2 Ενϖιο πελα Ιντερνετ (Υπλοαδ). 

2.4.2.1 Παρα ο ενϖιο δε δοχυmεντοσ πελα Ιντερνετ (ΥΠΛΟΑD), ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

1. Dιγιταλιζαρ (εσχανεαρ) οσ δοχυmεντοσ θυε δεσεϕα ενϖιαρ ε σαλϖαρ ο αρθυιϖο εm σευ χοmπυτα−
δορ, πεν δριϖε ου χαρτο δε mεm⌠ρια; 

2. Αχεσσαρ ο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ/ 
; 

3. N; ÁREA DE ACE““O RE“TRITO AO CANDIDATOが ;IWゲゲ;ヴ ; ;H; さC;S;ゲデヴﾗざく 
4. Προχυραρ, αο λαδο δο χαmπο δο ασσυντο α θυε σε τρατα ο δοχυﾏWﾐデﾗが ﾗ ﾉｷﾐﾆ さEゲIﾗﾉｴWヴ ;ヴケ┌ι−

┗ﾗゲざき 
5. Aヮﾙゲ ; ゲWﾉWN?ﾗ Sﾗゲ ;ヴケ┌ｷ┗ﾗゲが IﾉｷI;ヴ Wﾏ さAデ┌;ﾉｷ┣;ヴ ﾗゲ S;Sﾗゲざく 

2.4.3 Ενϖιο πελο χορρειο 

2.4.3.1 Α ρεmεσσα δε δοχυmεντοσ ϖια ποσταλ (πελο χορρειο) δεϖε σερ φειτα υνιχαmεντε παρα ο 
σεγυιντε ενδερεο: 

Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισα Σοχιοεχονmιχοσ (ΦΕΠΕΣΕ) 
Προχεσσο σελετιϖο: Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι  
− ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο 

C;ﾏヮ┌ゲ RWｷデﾗヴ Jﾗ?ﾗ D;┗ｷS FWヴヴWｷヴ; Lｷﾏ; 
Uﾐｷ┗WヴゲｷS;SW FWSWヴ;ﾉ SW “;ﾐデ; C;デ;ヴｷﾐ; ふUF“Cぶ 
C;ｷ┝; Pﾗゲデ;ﾉぎ ヵヰヶΑ ひ ΒΒヰヴヰ−ΓΑヰ ひ TヴｷﾐS;SW ひ Fﾉﾗヴｷ;ﾐﾙヮﾗﾉｷゲが “Cく 

2.4.3.2 Ρεχοmενδα−σε θυε α δοχυmενταο σεϕα ενϖιαδα πρεφερενχιαλmεντε πορ ΣΕDΕΞ ου 
χαρτα ρεγιστραδα χοm Αϖισο δε Ρεχεβιmεντο (ΑΡ), χοm α δεϖιδα αντεχεδνχια, παρα θυε 
σεϕαm ρεχεβιδοσ πελα ΦΕΠΕΣΕ νο πραζο εσταβελεχιδο πελο Εδιταλ. 
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2.4.3.3 Οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ πελο χορρειο σ⌠ σερο αναλισαδοσ σε φορεm εντρεγυεσ ◊ ΦΕΠΕΣΕ 
να δατα ε ηορ〈ριο εσταβελεχιδοσ πελο Εδιταλ παρα α εντρεγα πρεσενχιαλ δα χοmπροϖαο 
ου ρεθυεριmεντο, ινδεπενδεντεmεντε δα δατα ε ηορ〈ριο δε ποσταγεm. ςαλεm παρα φινσ 
δε διρειτο, χοmο χοmπροϖαο, ο χαριmβο ου ρεγιστρο ποσταλ δα εντρεγα πελοσ χορρειοσ 
δα χορρεσπονδνχια ◊ ΦΕΠΕΣΕ. 

2.4.4 Νο σο αδmιτιδασ, απ⌠σ ο τρmινο δο πραζο παρα α συα απρεσενταο, α χοmπλεmεντα−
ο, α ινχλυσο ου α συβστιτυιο δοσ δοχυmεντοσ εντρεγυεσ. 

3 ΕΞΙΓ⊇ΝΧΙΑΣ ΠΑΡΑ Α ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

3.1 Σο ρεθυισιτοσ β〈σιχοσ παρα ινσχριο νο Προχεσσο Σελετιϖο: 

1. Ναχιοναλιδαδε βρασιλειρα; 
2. Νϖελ δε εσχολαριδαδε ε ηαβιλιταο λεγαλ παρα ο εξερχχιο δα προφισσο ρεγυλαmενταδα ε εξι−

γιδα παρα ο εξερχχιο δο χαργο. 

3.2 Οσ χανδιδατοσ ◊ Φυνο Τεmπορ〈ρια δε Αγεντε Χοmυνιτ〈ριο δε Σαδε δεχλαραm χονηεχερ, αο 
φαζερ α συα ινσχριο, θυε δεϖερο ρεσιδιρ να 〈ρεα δα χοmυνιδαδε εm θυε ατυαρ α παρτιρ δα δατα 
δο εξερχχιο δο χαργο. 

3.3 Ασ εξιγνχιασ παρα α ινσχριο ε οσ ρεθυισιτοσ παρα ο προϖιmεντο δα ϖαγα, σ⌠ σερο χοmπροϖαδασ 
θυανδο δα χονϖοχαο παρα χοντραταο. 

4 DΑΣ ΦΥΝ∩∏ΕΣ ΤΕΜΠΟΡℑΡΙΑΣ, DΑ ΦΟΡΜΑ∩℘Ο ΕΞΙΓΙDΑ, DΑ ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ, DΟΣ ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ Ε DΑΣ ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ. 

4.1 Ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο δεστινα−σε α φορmαο δε χαδαστρο ρεσερϖα δε χλασσιφιχαδοσ παρα 
αδmισσο εm χαρ〈τερ τεmπορ〈ριο νασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ αβαιξο ρελαχιοναδοσ, νο πραζο δε 
ϖαλιδαδε δο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο. 

4.1.1 Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο συπεριορ 

ΧΑΡΓΟ−ΦΥΝ∩℘Ο ΤΕΜΠΟΡℑ−
ΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΦΟΡΜΑ∩℘Ο ΕΞΙΓΙDΑ 
ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 

(Ρ∃) 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ 30 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Σερϖιο Σοχιαλ, χοm 
ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο ου ργο Φισχαλιζα−
δορ δο Εξερχχιο δα Προφισσο. 

4.456,19 

ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ 40 ηορασ 
σεmαναισ 

 Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Ενφερmαγεm, χοm 
ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο ου ργο Φισχαλιζα−
δορ δο Εξερχχιο δα Προφισσο. 

4.456,19 

ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ−ΕΣΦ 40 ηορασ 
σεmαναισ 

  Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Ενφερmαγεm, χοm 
ρεγιστρο νο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο ου ργο Φισχαλιζα−
δορ δο Εξερχχιο δα Προφισσο. 

5.727,72 

ΦΑΡΜΑΧ⊇ΥΤΙΧΟ 20 ηορασ 
σεmαναισ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

 Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Φαρm〈χια, χοm ρεγισ−
τρο νο Χονσεληο ου ργο Φισχαλιζαδορ δο Εξερχχιο 
δα Προφισσο. 

3.091,08 

6.182,16 

ΦΙΣΙΟΤΕΡΑΠΕΥΤΑ 30 ηορασ 
σεmαναισ 

 Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Φισιοτεραπια, χοm 
ρεγιστρο νο Χονσεληο ου ργο Φισχαλιζαδορ δο Εξερ−
χχιο δα Προφισσο. 

4.456,19 

ΦΟΝΟΑΥDΙΛΟΓΟ 40 ηορασ 
σεmαναισ 

 Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Φονοαυδιολογια, χοm 
ρεγιστρο νο Χονσεληο ου ργο Φισχαλιζαδορ δο Εξερ−
χχιο δα Προφισσο. 

4.456,19 
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ΧΑΡΓΟ−ΦΥΝ∩℘Ο ΤΕΜΠΟΡℑ−
ΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΦΟΡΜΑ∩℘Ο ΕΞΙΓΙDΑ 
ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 

(Ρ∃) 

ΙΝΤ⊃ΡΠΡΕΤΕ DΕ ΛΙΒΡΑΣ  Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Πεδαγογια ε χυρσο 
εσπεχφιχο χερτιφιχαδο πελα ΦΕΝΕΙΣ (Φεδεραο Ναχιο−
ναλ δε Εδυχαο ε Ιντεγραο δοσ Συρδοσ) ου πορ 
⌠ργο ναχιοναλ ρεγυλαδορ δα προφισσο. 

 

Μ⊃DΙΧΟ: ΑΛΕΡΓΟΛΟΓΙΣΤΑ 
ΟΥ ΙΜΥΝΟΑΛΕΡΓΟΛΟΓΙΣΤΑ 

10 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Αλεργολογια ε/ ου Ιmυνοαλεργολο−
για ε ρεγιστρο νο Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο 
δα Προφισσο. 

3.781,01 

Μ⊃DΙΧΟ:ΑΝΕΣΤΕΣΙΟΛΟΓΙΣΤΑ 10 ηορασ 
σεmαναισ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Ανεστεσιολογια ε ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

3.781,01 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ:ΧΑΡDΙΟΛΟΓΙΣΤΑ 20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Χαρδιολογια ε ρεγιστρο νο Χονσεληο 
Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΧΛ⊆ΝΙΧΟ ΓΕΡΑΛ 30/ 40 
ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα ε ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

11.343,02 

15.124,02 

Μ⊃DΙΧΟ: DΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΣΤΑ 20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Dερmατολογια ε ρεγιστρο νο Χονσε−
ληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ:ΕΣΦ 40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα ε ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

12.273,77 

 Μ⊃DΙΧΟ: ΕΝDΟΧΡΙΝΟΛΟ−
ΓΙΣΤΑ ΠΕDΙℑΤΡΙΧΟ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Ενδοχρινολογια Πεδι〈τριχα ε ρεγισ−
τρο νο Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισ−
σο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΕΝDΟΧΡΙΝΟΛΟΓΙΣ−
ΤΑ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Ενδοχρινολογια ε ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟ−
ΛΟΓΙΣΤΑ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Γαστροεντερολογια ε ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟ−
ΛΟΓΙΣΤΑ ΠΕDΙℑΤΡΙΧΟ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Γαστροεντερολογια Πεδι〈τριχα ε 
ρεγιστρο νο Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα 
Προφισσο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΓΙΝΕΧΟΛΟΓΙΣΤΑ 
ΟΒΣΤΕΤΡΑ 

10 ηορασ 
σεmαναισ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Γινεχολογια ε Οβστετρχια ε ρεγισ−
τρο νο Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισ−
σο. 

3.781,01 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΙΝΦΕΧΤΟΛΟΓΙΣΤΑ 10 ηορασ 
σεmαναισ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Ινφεχτολογια ε ρεγιστρο νο Χονσε−
ληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

3.781,01 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΣΤΑ 20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Μαστολογια ε ρεγιστρο νο Χονσεληο 
Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΝΕΥΡΟΠΕDΙΑΤΡΑ 10 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Νευρο πεδιατρια ε ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

3.781,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΟΦΤΑΛΜΟΛΟΓΙΣΤΑ 20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Οφταλmολογια ε ρεγιστρο νο Χονσε−
ληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΟΡΤΟΠΕDΙΣΤΑ 20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Ορτοπεδια ε ρεγιστρο νο Χονσεληο 
Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 
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ΧΑΡΓΟ−ΦΥΝ∩℘Ο ΤΕΜΠΟΡℑ−
ΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΦΟΡΜΑ∩℘Ο ΕΞΙΓΙDΑ 
ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 

(Ρ∃) 

Μ⊃DΙΧΟ: ΟΡΤΟΠΕDΙΣΤΑ 
ΠΕDΙℑΤΡΙΧΟ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Ορτοπεδια Πεδι〈τριχα ε ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΟΤΟΡΡΙΝΟΛΑΡΙΝ−
ΓΟΛΟΓΙΣΤΑ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Οτορρινολαρινγολογια ε ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΠΡΟΧΤΟΛΟΓΙΣΤΑ 10 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Προχτολογια ε ρεγιστρο νο Χονσεληο 
Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

3.781,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΠΣΙΘΥΙΑΤΡΑ 10 ηορασ 
σεmαναισ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Πσιθυιατρια ε ρεγιστρο νο Χονσεληο 
Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

3.781,01 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΠΣΙΘΥΙΑΤΡΑ ΙΝ−
ΦΑΝΤΙΛ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Πσιθυιατρια Ινφαντιλ ε ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 

Μ⊃DΙΧΟ: ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΑ 20 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Μεδιχινα, χοm ττυλο 
δε Εσπεχιαλιστα εm Υρολογια ε ρεγιστρο νο Χονσεληο 
Φισχαλιζαδορ δο εξερχχιο δα Προφισσο. 

7.562,01 

ΝΥΤΡΙΧΙΟΝΙΣΤΑ 40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Νυτριο, χοm ρεγιστρο 
νο Χονσεληο ου ργο Φισχαλιζαδορ δο Εξερχχιο δα 
Προφισσο. 

4.456,19 

ΠΣΙΧΛΟΓΟ 40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Πσιχολογια, χοm ρεγισ−
τρο νο Χονσεληο ου ργο Φισχαλιζαδορ δο Εξερχχιο 
δα Προφισσο. 

4.456,19 

 

ΠΣΙΧΛΟΓΟ− ΓΥΑΡDΑ ΜΥ−
ΝΙΧΙΠΑΛ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Συπεριορ Χοmπλετο εm Πσιχολογια, χοm ρεγισ−
τρο νο Χονσεληο ου ργο Φισχαλιζαδορ δο Εξερχχιο 
δα Προφισσο. Χρεδενχιαmεντο δα Πολχια Φεδεραλ παρα 
ρεαλιζαρ αϖαλια⌡εσ ε εmιτιρ λαυδοσ παρα χοmπροϖαο 
δε απτιδο πσιχολ⌠γιχα παρα ο mανυσειο δε αρmα δε 
φογο. 

4.456,19 

 

4.1.2 Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο mδιο 

ΧΑΡΓΟ−ΦΥΝ∩℘Ο ΤΕΜΠΟΡℑ−
ΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ DΕ ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ 
ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 

(Ρ∃) 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙ−
ςΟ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο. 
2.044,83 

ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΑΠΟΙΟ ΕΜ 
ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm ηαβιλιταο εm Μαγισ−
τριο. 

1.966,12 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΙΝΣ−
ΤΡΥΜΕΝΤΟ DΕ ΧΟΡDΑ−
ςΙΟΛΙΝΟ, ΓΥΙΤΑΡΡΑ Ε ςΙΟ−
Λ℘Ο 

10 ηορασ 
σεmαναισ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

30 ηορασ 
σεmαναισ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε 
Μσιχα ου Ινστρυmεντο δε Χορδα, χοm α δυραο 
mνιmα δε 160 ηορασ. 

413,18 

 

826,36 

 

1.239,54 

 

1.652,72 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 

DΑΝ∩Α 

10 ηορασ 
σεmαναισ 

20 ηορασ 
σεmαναισ 

30 ηορασ 
σεmαναισ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm χυρσο εσπεχφιχο δε 
Dανα, χοm α δυραο mνιmα δε 160 ηορασ. 

413,18 

 

826,36 

 

1.239,54 

 

1.652,72 
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4.1.3 Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο mδιο/τχνιχο 

ΧΑΡΓΟ−ΦΥΝ∩℘Ο ΤΕΜΠΟΡℑ−
ΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ DΕ ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ 
ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 

(Ρ∃) 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ  
ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο, χοm χυρσο τχνιχο δε 
Ενφερmαγεm, ε ρεγιστρο νο Χονσεληο ου ργο 
Φισχαλιζαδορ δο Εξερχχιο δα Προφισσο. 

2.373,51 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ  
ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ−ΕΣΦ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο, χοm χυρσο τχνιχο δε 
Ενφερmαγεm, ε ρεγιστρο νο Χονσεληο ου ργο 
Φισχαλιζαδορ δο Εξερχχιο δα Προφισσο. 

2.454,75 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΡΑDΙΟΛΟΓΙΑ 24 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο, χοm χυρσο τχνιχο εm 
Ραδιολογια, ε ρεγιστρο νο Χονσεληο ου ργο Φισχαλι−
ζαδορ δο Εξερχχιο δα Προφισσο. 

2.523,77 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΕ ΛΑΒΟΡΑΤΡΙΟ 40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο, χοm χυρσο τχνιχο εm 
Λαβορατ⌠ριο, ε ρεγιστρο νο Χονσεληο ου ργο Φισχαλι−
ζαδορ δο Εξερχχιο δα Προφισσο. 

2.373,51 

4.1.4 Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο φυνδαmενταλ 

ΧΑΡΓΟ/ΦΥΝ∩℘Ο ΤΕΜΠΟΡℑ−
ΡΙΑ 

ΧΑΡΓΑ 
ΗΟΡℑΡΙΑ 

ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ DΕ ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ ςΕΝΧΙΜΕΝΤΟΣ 

ΑΓΕΝΤΕ ΧΟΜΥΝΙΤℑΡΙΟ DΕ 
ΣΑ∨DΕ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ χοmπλετο. Ρεσιδιρ να 〈ρεα δα 
χοmυνιδαδε εm θυε ατυαρ α παρτιρ δα δατα δο εξερχ−
χιο δο χαργο; ηαϖερ χονχλυδο, χοm απροϖειταmεντο, 
χυρσο ιντροδυτ⌠ριο δε φορmαο ινιχιαλ ε χοντινυαδα. 

1.450,06 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΧΟΜΒΑΤΕ ℵΣ 
ΕΝDΕΜΙΑΣ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. 
1.718,13 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο 40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. 
1.450,06 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ (ΠΕDΡΕΙ−
ΡΟ) 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. 
1.890,50 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ (ΕΝΧΑ−
ΝΑDΟΡ) 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. 
1.890,50 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ 40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. 
1.890,50 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΓΕ−
ΡΑΙΣ 

40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. 
1.450,06 

ΑΥΞΙΛΙΑΡ ΟΠΕΡΑΧΙΟΝΑΛ 40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. 
1.450,06 

ΓΥΑΡDΑ ΠΑΤΡΙΜΟΝΙΑΛ 40 ηορασ 
σεmαναισ 

Ενσινο φυνδαmενταλ Χοmπλετο. 
1.833,37 

4.2 ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ 

4.2.1 Ασ ατριβυι⌡εσ δασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ οβϕετο δο Προχεσσο σελετιϖο εστο δισποστασ νο 
Ανεξο 3 δο πρεσεντε Εδιταλ. 

5 DΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ に ΠΧD 

5.1 ⊃ ασσεγυραδα α ινσχριο νο πρεσεντε Προχεσσο σελετιϖο δε πεσσοασ χοm δεφιχινχια, σενδο α ελασ 
ρεσερϖαδο ο περχεντυαλ δε 5% (χινχο πορ χεντο) δασ ϖαγασ πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ παρα χαδα χαργο, 
δεσδε θυε α συα δεφιχινχια νο σεϕα ινχοmπατϖελ χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο α σερ πρεενχηιδο. 
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5.2 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, αο σε ινσχρεϖερ, δεχλαρα χονηεχερ ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο παρα ο 
θυαλ πρετενδε σε ινσχρεϖερ, χονσταντεσ δο Ανεξο 3 δεστε Εδιταλ, ε θυε, σε ϖιερ α εξερχ−λο, εσταρ〈 
συϕειτο ◊ αϖαλιαο δε δεσεmπενηο νο χαργο. 

5.3 Πορ σε τραταρ δε Προχεσσο Σελετιϖο παρα α φορmαο δε χαδαστρο ρεσερϖα παρα φυτυρα χοντραταο, 
νο η〈 ρεσερϖα δε ϖαγα ιmεδιατα παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια. Σενδο ασσιm, σερ〈 χοντραταδο ο 1≡ 
(πριmειρο) χλασσιφιχαδο ινσχριτο παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα ασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, παρα 
οχυπαρ α 5♠ (θυιντα) ϖαγα θυε ϖιερ α σερ αβερτα νο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Προχεσσο Σελετιϖο, παρα 
χαδα χαργο/ δισχιπλινα. Οσ δεmαισ σερο χοντραταδοσ α χαδα 20 (ϖιντε) ϖαγασ προϖιδασ. 

5.4 Σερο χονσιδεραδασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια σοmεντε αθυελασ χονχειτυαδασ να mεδιχινα εσπεχια−
λιζαδα, δε αχορδο χοm οσ παδρ⌡εσ mυνδιαλmεντε εσταβελεχιδοσ (Χονϖενο 159/1983 δα ΟΙΤ) ε 
θυε σε ενθυαδρεm νασ χατεγοριασ δεσχριτασ να Λει Φεδεραλ ν≡ 7.853/1989, νο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡. 
3.298/1999, χοm ασ αλτερα⌡εσ ιντροδυζιδασ πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 5.296/2004, να Λει Εσταδυαλ 
ν≡12. 870/2004, νο Dεχρετο Εσταδυαλ ν≡ 2.874/2009 ε να Σmυλα ν≡. 377 δο ΣΤϑ. 

5.5 Παρα α ινσχριο νο Προχεσσο σελετιϖο παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, α πεσσοα χοm δεφιχινχια δεϖερ〈: 

1. Ασσιναλαρ, νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο, ο χαmπο Ινσχριο παρα χονχορρερ ◊σ ϖαγασ ρεσερ−
ϖαδασ ◊ πεσσοα χοm δεφιχινχια; 

2. Σε ασσιm δεσεϕαρ, σολιχιταρ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ θυε νεχεσσιταρ παρα ρεαλιζαρ α προϖασ; 
3. Εντρεγαρ πεσσοαλmεντε, ου πορ προχυραδορ, φαζερ ο υπλοαδ ου ενϖιαρ ϖια ποσταλ, ατ ◊σ 15 

ηορασ δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ: Λαυδο mδιχο εmιτιδο νοσ λτιmοσ 12 (δοζε) mεσεσ, 
ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δα δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο 
χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (Χ.Ι.D.), αλm δα προϖ〈ϖελ χαυ−
σα δα νεχεσσιδαδε δεφιχινχια. 

5.6 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια ϖισυαλ θυε νεχεσσιταρ δε προϖα εσπεχιαλ εm Βραιλε, ου Αmπλιαδα, ου 
λειτυρα δε συα προϖα, ου ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια αυδιτιϖα θυε νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο δε 
Ιντρπρετε δε Λνγυα Βρασιλειρα δε Σιναισ, ου ο χανδιδατο θυε νεχεσσιταρ δε τεmπο αδιχιοναλ παρα α 
ρεαλιζαο δα προϖα, αλm δο ενϖιο δα δοχυmενταο ινδιχαδα νο ιτεm 5.5 (3), δεϖερ〈 ενχαmι−
νηαρ に πελοσ mειοσ ε νοσ πραζοσ δεσχριτοσ −σολιχιταο εσπεχφιχα πορ εσχριτο, αχοmπανηαδα δε 
παρεχερ εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα να 〈ρεα δε συα δεφιχινχια, ϕυστιφιχανδο ο πεδιδο. 

5.7 Ινδεπενδεντεmεντε δε ρεθυεριmεντο, σερ〈 ασσεγυραδο αοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια ϖισυαλ 
τεmπο αδιχιοναλ δε 01 (υmα) ηορα παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 

5.8 Α πυβλιχαο δο ρεσυλταδο δο Προχεσσο σελετιϖο σερ〈 ρεαλιζαδα εm δυασ λιστασ, χοντενδο α πριmειρα 
α ποντυαο δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινχλυσιϖε α δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια, ε α σεγυνδα σοmεν−
τε α ποντυαο δεστασ λτιmασ, δε αχορδο χοm α ορδεm χλασσιφιχατ⌠ρια εντρε οσ σευσ χονγνερεσ. 

5.9 Ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ θυε νο φορεm προϖιδασ πορ φαλτα δε χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια απροϖαδοσ, 
σερο πρεενχηιδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ, οβσερϖαδα α ορδεm γεραλ δε χλασσιφιχαο. 

5.10 Α χοντραταο δοσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια απροϖαδοσ φαρ−σε−〈 χονχοmιταντεmεντε χοm α δοσ 
δεmαισ χανδιδατοσ. Σερ〈 χοντραταδο ο πριmειρο χλασσιφιχαδο να λιστα δοσ χανδιδατοσ θυε χονχορρε−
ραm ◊σ ϖαγασ ρεσερϖαδασ παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια απ⌠σ ο πρεενχηιmεντο δα θυιντα ϖαγα 
οφερεχιδα αοσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ να λιστα δε αmπλα χονχορρνχια. 

5.11 Ο χανδιδατο χυϕα δεφιχινχια ατεσταδα νο σε ενθυαδραρ νασ χατεγοριασ δεσχριτασ νο πρεσεντε 
Εδιταλ ου θυε δειξαρ δε εντρεγαρ, νο πραζο ε λοχαισ δετερmιναδοσ α δοχυmενταο εξιγιδα, πασσα−
ρ〈 α χονχορρερ απενασ ◊σ ϖαγασ δε λιϖρε χονχορρνχια. 

5.12 Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια παρτιχιπαρ〈 δεστε Προχεσσο σελετιϖο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm 
οσ δεmαισ χανδιδατοσ νο θυε σε ρεφερε αο χοντεδο δασ προϖασ, αϖαλιαο, χριτριοσ δε απροϖαο, 
ηορ〈ριο, δατα, λοχαλ δε απλιχαο ε νοτα mνιmα εξιγιδα παρα οσ δεmαισ χανδιδατοσ. 
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5.13 Να ινεξιστνχια δε χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ παρα τοδασ ασ ϖαγασ δεστιναδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχι−
νχια, ασ ρεmανεσχεντεσ σερο οχυπαδασ πελοσ δεmαισ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ, οβσερϖαδα α ορ−
δεm δε χλασσιφιχαο. 

5.14 Οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ πεσσοασ χοm δεφιχινχια θυε δειξαρεm δε 
ατενδερ να συα ντεγρα, νο πραζο, δατα ε ηορ〈ριο δετερmιναδοσ, ασ εξιγνχιασ δεστε Εδιταλ, τερο 
συα ινσχριο νεστα χονδιο ινϖαλιδαδα ε πασσαρο α χονχορρερ υνιχαmεντε ◊σ ϖαγασ δε λιϖρε χον−
χορρνχια.  

5.15 Νο σερ〈 αδmιτιδο ρεχυρσο ρελατιϖο ◊ χονδιο δε δεφιχιεντε δε χανδιδατο θυε, νο ατο δα ινσχρι−
ο, νο δεχλαραρ εσσα χονδιο. 

6 DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

6.1 Α παρτιχιπαο νο Προχεσσο σελετιϖο ινιχιαρ−σε−〈 πελα ινσχριο, θυε δεϖερ〈 σερ εφετυαδα νο πραζο ε 
νασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ. 

6.2 Σο ϖαλορεσ παρα α ινσχριο: 

Ν⊆ςΕΛ DΕ ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ ςΑΛΟΡ DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο συπεριορ Ρ∃ 80,00  

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο δε ενσινο mδιο Ρ∃ 60,00  

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο δε ενσινο φυνδαmενταλ Ρ∃ 40,00  

6.3 Ασ ινσχρι⌡εσ παρα ο Προχεσσο σελετιϖο εσταρο αβερτασ δασ 16 ηορασ δο δια 18 δε σετεmβρο 2019 
◊σ 15 ηορασ δο δια 18 δε ουτυβρο δε 2019, πορ υm δοσ σεγυιντεσ mειοσ: 

1. Ινσχριο πελα Ιντερνετ; 
2. Ινσχριο πρεσενχιαλ νο Ποστο δε Ατενδιmεντο αο χανδιδατο. 

6.3.1 Ινστρυ⌡εσ παρα α ινσχριο πελα Ιντερνετ 

6.3.1.1 Παρα εφετιϖαρ α συα ινσχριο πελα Ιντερνετ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 σεγυιρ οσ πασσοσ α σεγυιρ: 

1. Αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ/ ; 
2. Dιγιταρ οσ δαδοσ εξιγιδοσ νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο; 
3. Ιmπριmιρ ε εφετιϖαρ ο παγαmεντο δο βολετο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο εm θυαλ−

θυερ αγνχια βανχ〈ρια, ποστο δε αυτοατενδιmεντο νο ηορ〈ριο δε φυνχιοναmεντο βανχ〈−
ヴｷﾗが ﾗ┌ さｴﾗﾏW H;ﾐﾆｷﾐｪざが ヮヴWaWヴWﾐIｷ;ﾉﾏWﾐデW Sﾗ B;ﾐIﾗ Sﾗ Bヴ;ゲｷﾉ “くAくが ;デY ﾗ ┎ﾉデｷﾏﾗ Sｷα δε 
ινσχρι⌡εσ. 

6.3.2 Ινστρυ⌡εσ παρα α ινσχριο πρεσενχιαλ 

6.3.2.1 Παρα εφετιϖαρ α συα ινσχριο πρεσενχιαλ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 σεγυιρ οσ σεγυιντεσ πασσοσ: 

1. Χοmπαρεχερ α υm δοσ Ποστοσ δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο εm Φλοριαν⌠πολισ ου Βαλνε〈ριο 
Χαmβορι, νοσ ηορ〈ριοσ ινφορmαδοσ, mυνιδο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ χοm φοτο 
ε δο Χαδαστρο δε Πεσσοαλ Φσιχα (ΧΠΦ); 

2. Σε προχυραδορ, πορταρ δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ χοm φοτο ε χοπια ξερογρ〈φιχα αυ−
τεντιχαδα δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ε δο ΧΠΦ δο χανδιδατο, αλm δο οριγιναλ δο ινσ−
τρυmεντο πβλιχο ου παρτιχυλαρ δε προχυραο, εσπεχφιχο παρα ρεαλιζαρ α ινσχριο; 

3. Πρεενχηερ ο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο ε ρεαλιζαρ οσ προχεδιmεντοσ ινδιχαδοσ. 
4. Οβτερ ε εφετιϖαρ ο παγαmεντο δο βολετο δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο εm θυαλθυερ 

αγνχια βανχ〈ρια, ποστο δε αυτοατενδιmεντο νο ηορ〈ριο δε φυνχιοναmεντο βανχ〈ριο, ου 
さｴﾗﾏW H;ﾐﾆｷﾐｪざが ヮヴWaWヴWﾐIｷ;ﾉﾏWﾐデW Sﾗ B;ﾐIﾗ Sﾗ Bヴ;ゲｷﾉ “くAくが ;デY ﾗ ┎ﾉデｷﾏﾗ Sｷ; SW ｷﾐゲIヴι−
⌡εσ. 
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6.4 ⊃ περmιτιδα υmα νιχα ινσχριο παρα ασ φυν⌡εσ τεmπορ〈ριασ χονσταντεσ νεστε εδιταλ δε Προχεσσο 
σελετιϖο. Νο χασο δε mαισ δε υmα ινσχριο δο mεσmο χανδιδατο σερ〈 χονσιδεραδα υνιχαmεντε α 
λτιmα ινσχριο εφετιϖαmεντε παγα. 

6.5 Α ινσχριο σ⌠ σερ〈 ϖαλιδαδα θυανδο ο εσταβελεχιmεντο βανχ〈ριο ονδε φοι φειτο ο ρεχοληιmεντο δα 
ταξα δε ινσχριο χονφιρmαρ ο ρεσπεχτιϖο παγαmεντο. 

6.6 Σ⌠ σερο ϖαλιδαδοσ οσ παγαmεντοσ εφετυαδοσ ατ α δατα δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ, mεσmο θυε 
σεϕαm αχειτοσ πελο εσταβελεχιmεντο βανχ〈ριο εm δατα ποστεριορ. 

6.7 Νο χασο δε φεριαδο ου συσπενσο δο ατενδιmεντο βανχ〈ριο, ο παγαmεντο δο βολετο δεϖερ〈 σερ 
αντεχιπαδο παρα ο πριmειρο δια τιλ θυε αντεχεδερ ◊ δατα δο λτιmο δια δε ινσχριο. 

6.8  Νο χασο δε περδα δο βολετο οριγιναλ, υmα σεγυνδα ϖια ποδερ〈 σερ οβτιδα νο mεσmο ενδερεο. 

6.9 Ο αγενδαmεντο δο παγαmεντο ε ο ρεσπεχτιϖο δεmονστρατιϖο νο σε χονστιτυεm δοχυmεντοσ 
χοmπροβατ⌠ριοσ δο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο. 

6.10 Ο πρεενχηιmεντο δο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο  δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. Νο 
χασο δε ερρο δε διγιταο δο νοmε, φιλιαο ου δαδοσ δε ιδεντιφιχαο, ενδερεο, ο χανδιδατο 
ποδερ〈, ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ, αλτεραρ οσ δαδοσ ινφορmαδοσ να ℑΡΕΑ DΕ ΑΧΕΣΣΟ ΡΕΣΤΡΙΤΟ 
ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ, νο σενδο περmιτιδα α αλτεραο δο χαργο ου δισχιπλινα. Ενχερραδασ ασ ινσχρι⌡εσ 
σ⌠ ποδερ〈 σερ αλτεραδο ο ενδερεο. 

6.11 Α Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ に ΦΕΠΕΣΕ ε ο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαm−
βορι νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ σολιχιταο δε ινσχριο νο ρεχεβιδα πορ φαληασ δε χοmυνιχα−
ο, χονγεστιοναmεντο δε λινηασ τελεφνιχασ ου ουτροσ φατορεσ δε ορδεm τχνιχα θυε ιmποσσιβιλι−
ταρεm α τρανσφερνχια δοσ δαδοσ, ιmπρεσσο δοσ δοχυmεντοσ ου παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο 
νο πραζο δετερmιναδο. 

6.12 Σερ〈 νυλα α ινσχριο δε χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mειο, φαα υσο δε ινφορmαο ου δοχυmεν−
το φαλσο παρα ινσχριο ου οχυλτε ινφορmαο ου φατο α ελα ρελεϖαντε, σεm πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ 
ϕυδιχιαισ χαβϖεισ. 

6.13 ςεριφιχανδο−σε mαισ δε υmα ινσχριο δε υm mεσmο χανδιδατο, σερ〈 χονσιδεραδα απενασ α ινσχρι−
ο παγα mαισ ρεχεντε. 

6.14 ⊃ ϖεδαδα α ινσχριο χονδιχιοναλ, ιντεmπεστιϖα, εξτεmπορνεα, ϖια ποσταλ, ϖια φαξ, ϖια χορρειο 
ελετρνιχο ου πορ θυαλθυερ ουτρο mειο νο πρεϖιστο νο πρεσεντε Εδιταλ. 

6.15 Εm χασο δε νο ηοmολογαο δα ινσχριο ου ηαϖενδο δισχορδνχια θυαντο ◊ γραφια ου θυαλθυερ 
ουτρο δαδο δα ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ιντερπορ ρεχυρσο νοσ τερmοσ δο Εδιταλ. 

6.16 Ασ mυδανασ δε ενδερεο δεϖερο σερ χοmυνιχαδασ, ατ α δατα δε πυβλιχαο δο ρεσυλταδο φιναλ 
δο Προχεσσο σελετιϖο να ℑΡΕΑ DΕ ΑΧΕΣΣΟ ΡΕΣΤΡΙΤΟ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ ου πορ ε−mαιλ, παρα ο ενδε−
ρεο: βαλνεαριοχαmβοριυ≅φεπεσε.οργ.βρ. Απ⌠σ εσσα δατα, ασ χοmυνιχα⌡εσ δεϖερο σερ φειτασ 
διρεταmεντε ◊ Σεχρεταρια δε Αδmινιστραο δο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι. 

6.17 Ασ ινσχρι⌡εσ θυε πρεενχηερεm τοδασ ασ χονδι⌡εσ δεστε Εδιταλ σερο ηοmολογαδασ ε δεφεριδασ 
πελα αυτοριδαδε χοmπετεντε. Ο ατο δε ηοmολογαο δασ ινσχρι⌡εσ δεφεριδασ ε α ρελαο δασ 
ινσχρι⌡εσ ινδεφεριδασ σερο διϖυλγαδοσ να δατα προϖ〈ϖελ δε 28 δε ουτυβρο δε 2019, νο ενδερεο 
ελετρνιχο δο Προχεσσο σελετιϖο: ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ/ . 

6.18 Ασ δεσπεσασ χοm α οβτενο δε δοχυmεντοσ ε εξαmεσ εξιγιδοσ, βεm χοmο ασ δε τρανσπορτε, 
ηοσπεδαγεm ε αλιmενταο δυραντε τοδασ ασ εταπασ δο Προχεσσο σελετιϖο σο δε ιντειρα ρεσπον−
σαβιλιδαδε δο χανδιδατο. 
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6.19 Νο ηαϖερ〈 δεϖολυο, παρχιαλ ου ιντεγραλ, δα ιmπορτνχια παγα, αινδα θυε τενηα ηαϖιδο παγα−
mεντο συπεριορ ου εm δυπλιχιδαδε δο ϖαλορ δα ταξα δε ινσχριο, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο, 
πορ δεσιστνχια, φαλτα δο χανδιδατο ου αλτεραο δα δατα δα Προϖα. Α δεϖολυο σ⌠ ποδερ〈 οχορρερ 
νο χασο δε χανχελαmεντο ου ανυλαο δο Προχεσσο Σελετιϖο. 

7 ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟΣ DΕ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ 

7.1 Οσ χανδιδατοσ θυε νεχεσσιταρεm δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα δεϖερο 
ασσιναλαρ εστα χονδιο νο ιτεm εξιστεντε νο Ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ε σολιχιταρ ασ χονδι⌡εσ 
θυε νεχεσσιταm. 

7.2 Απ⌠σ α ινσχριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντρεγαρ ◊ ΦΕΠΕΣΕ, πεσσοαλmεντε ου πορ Προχυραδορ, φαζερ ο 
υπλοαδ, ου ενϖιαρ ϖια ποσταλ, ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ, λαυδο mδιχο ϕυστιφιχανδο α νεχεσσι−
δαδε δα χονδιο εσπεχιαλ ρεθυεριδα. 

7.3 Χαβεm αο χανδιδατο ◊ αθυισιο, τρανσπορτε ε ρεmοο δε εθυιπαmεντοσ ε ου ινστρυmεντοσ 
εσπεχιαισ θυε νεχεσσιταρ παρα α πρεσταο δο εξαmε. Ταισ ινστρυmεντοσ ε εθυιπαmεντοσ δεϖεm 
σερ απρεσενταδοσ ◊ Χοορδεναο Λοχαλ δα ΦΕΠΕΣΕ, αντεσ δο ινχιο δα προϖα, παρα α δεϖιδα παρα 
απροϖαο, σεm α θυαλ νο ποδερο σερ υτιλιζαδοσ. 

7.4 Α χανδιδατα λαχταντε θυε νεχεσσιταρ αmαmενταρ δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα ποδερ〈 φαζ−λο εm 
σαλα ρεσερϖαδα. Παρα ταντο δεϖερ〈, νο Ρεθυεριmεντο δε Ινσχριο: 

1. Aゲゲｷﾐ;ﾉ;ヴ ; ﾗヮN?ﾗ さI;ﾐSｷS;デ; ﾉ;Iデ;ﾐデWざ ﾐﾗ RWケ┌WヴｷﾏWﾐデﾗ SW IﾐゲIヴｷN?ﾗき 
2. Ρεθυερερ χονδιο εσπεχιαλ παρα ρεαλιζαρ α προϖα (αmαmενταο); 
3. Ατενταρ παρα ασ νορmασ δε χονδυτα εσταβελεχιδασ νο Εδιταλ. 

7.4.1 Νο δια δα πρεσταο δα προϖα δεϖερ〈 εσταρ αχοmπανηαδα δε πεσσοα mαιορ δε 18 ανοσ. Α 
χριανα φιχαρ〈 σοβ α γυαρδα ε ρεσπονσαβιλιδαδε δο αχοmπανηαντε εm σαλα ρεσερϖαδα παρα εσσα 
φιναλιδαδε. Α αυσνχια δε αχοmπανηαντε ιmπλιχαρ〈 α ιmποσσιβιλιδαδε δε α χανδιδατα πρεσταρ α 
προϖα. 

7.4.2 Νο mοmεντο δα αmαmενταο α χανδιδατα σερ〈 λεϖαδα αο λοχαλ δεστιναδο, να χοmπα−
νηια δε υm φισχαλ. ⊃ ϖεδαδα α πρεσενα δο αχοmπανηαντε νο ατο δα αmαmενταο. 

7.4.3 Ο αχοmπανηαντε νο ποδερ〈 πορταρ οσ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ ϖεδαδοσ αοσ χανδιδα−
τοσ θυε πρεσταm προϖα. Χασο ιναδϖερτιδαmεντε τραγα θυαλθυερ δεσσεσ mατεριαισ δεϖερ〈 εντρε−
γ〈−λο ◊ Χοορδεναο. 

7.4.4 Ο αχοmπανηαντε σ⌠ ποδερ〈 ρετιραρ−σε δο λοχαλ ρεσερϖαδο, σαλϖο πορ mοτιϖο δε φορα mαι−
ορ, αχοmπανηαδο πορ υm φισχαλ δεσιγναδο πελα ΦΕΠΕΣΕ. 

7.4.5 Ο τεmπο δισπενσαδο παρα α αmαmενταο νο σερ〈 αχρεσχιδο αο τεmπο νορmαλ δα δυρα−
ο δα προϖα. 

7.5 Οσ πεδιδοσ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σερο ατενδιδοσ ρεσπειταδασ α ϖιαβιλιδαδε ε α ραζοαβιλιδαδε δασ 
πετι⌡εσ. 

7.6 Οσ χανδιδατοσ θυε πρετενδερεm, εm χασο δε εmπατε να χλασσιφιχαο φιναλ, ο βενεφχιο δα Λει 
11.689/2008, δεϖερο εντρεγαρ να ΦΕΠΕΣΕ, πεσσοαλmεντε, πορ προχυραδορ ου εντρεγαρ πελο Χορ−
ρειο, ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ, χ⌠πια αυτεντιχαδα δα χερτιδο ε ου δεχλαραο ε ου ατεσταδο 
ου ουτροσ δοχυmεντοσ πβλιχοσ (οριγιναλ ου χ⌠πια αυτεντιχαδα εm χαρτ⌠ριο) εmιτιδοσ πελοσ Τριβυ−
ναισ δε ϑυστια Εσταδυαισ ε Ρεγιοναισ Φεδεραισ δο Πασ, ρελατιϖοσ αο εξερχχιο δα φυνο δε ϕυραδο, 
νοσ τερmοσ δο αρτ. 440 δο ΧΠΠ, α παρτιρ δε 10 δε αγοστο δε 2008. 
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7.7 Χονσιδερανδο α ποσσιβιλιδαδε δε οσ χανδιδατοσ σερεm συβmετιδοσ ◊ δετεχο δε mεταισ, οσ θυε 
υσεm mαρχα−πασσο ε ου τενηαm ιmπλανταδοσ πινοσ χιρργιχοσ ου ουτροσ ινστρυmεντοσ mετ〈λιχοσ 
δεϖερο ασσιναλαρ νο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο εστα χιρχυνστνχια ε πορταρ νο δια δα ρεαλιζαο 
δα προϖα εξαmε ου λαυδο mδιχο χοmπροϖανδο ο σευ υσο. 

7.8 Ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σολιχιταδασ πελο χανδιδατο σερο αναλισαδασ ε ατενδιδασ, σεγυνδο χριτριοσ 
δε λεγαλιδαδε, ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε. Νο χασο δε υσο δε εθυιπαmεντοσ εσπεχιαισ χαβερ〈 αο 
χονχορρεντε α συα αθυισιο, τρανσπορτε, mονταγεm ε δεσmονταγεm, θυε σερ〈 αυτοριζαδα απ⌠σ 
ινσπεο δα Χοορδεναο Λοχαλ. Παρα θυε ιστο σεϕα ποσσϖελ, α Χοmισσο Οργανιζαδορα δεϖερ〈 σερ 
πρεϖιαmεντε χοmυνιχαδα ε ο χανδιδατο δεϖερ〈 χηεγαρ αο λοχαλ δα προϖα χοm α δεϖιδα αντεχε−
δνχια. 

7.9 Ο ατο δε δεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σερ〈 πυβλιχαδο νο σιτε δο Προχεσσο 
σελετιϖο να Ιντερνετ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 28 δε ουτυβρο δε 2019. 

8 DΑ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΟ ςΑΛΟΡ DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

8.1 Σερ〈 χονχεδιδα, σατισφειτασ ασ εξιγνχιασ δο Εδιταλ, α ισενο δο ϖαλορ δα ινσχριο παρα οσ χανδι−
δατοσ: 

1. Ινσχριτοσ νο ΧΑD ∨νιχο ε mεmβροσ δε φαmλια δε βαιξα ρενδα; 
2. Αmπαραδοσ πελα Λει Μυνιχιπαλ 3093/2010 (ισενο δα ταξα δε ινσχριο παρα δοαδορεσ δε 

σανγυε). 
3. Βενεφιχιαδοσ πελα Λει Εσταδυαλ 10.567/1997 ε συα αλτεραο− Λει 17.457 /2018−δοαδορεσ δε 

σανγυε ε δε mεδυλα. 

8.2 Ινστρυ⌡εσ παρα οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο ΧΑD νιχο.  

8.2.1. Οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο ΧΑD νιχο ε mεmβροσ δε φαmλια δε βαιξα ρενδα, παρα υσυφρυρεm 
δα ισενο, δεϖεm εντρεγαρ πεσσοαλmεντε, πορ Προχυραδορ, φαζερ υπλοαδ ου εντρεγαρ πελοσ 
χορρειοσ ατ ◊σ 15 ηορασ δο δια 25 δε σετεmβρο δε 2019, α σεγυιντε δοχυmενταο: 

1. Ρεθυεριmεντο δε ισενο (Ανεξο 2) νο θυαλ ινφορmαρο ο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ 
(ΝΙΣ) νιχο ε ϖ〈λιδο ε ιρο δεχλαραρ σερεm mεmβροσ δε φαmλια δε βαιξα ρενδα. 

8.3 Ινστρυ⌡εσ παρα οσ χανδιδατοσ δοαδορεσ δε σανγυε.  

8.3.1 Οσ χανδιδατοσ δοαδορεσ δε σανγυε, παρα υσυφρυρεm δα ισενο, δεϖεm εντρεγαρ πεσσο−
αλmεντε, πορ Προχυραδορ, φαζερ υπλοαδ ου εντρεγαρ πελοσ χορρειοσ, ατ ◊σ 15 ηορασ δο δια 25 
δε σετεmβρο δε 2019 α σεγυιντε δοχυmενταο: 

1. Ρεθυεριmεντο δε ισενο (Ανεξο 2); 
2. Dοχυmεντο χοmπροβατ⌠ριο δα χονδιο δε δοαδορ δε σανγυε, εξπεδιδο πορ ⌠ργο οφιχιαλ ου 

πορ εντιδαδε χρεδενχιαδα πελα Υνιο, πελο Εσταδο ου πελο Μυνιχπιο, θυε δεϖερ〈 δισχριmι−
ναρ ο νmερο ε α δατα εm θυε φοραm ρεαλιζαδασ ασ δοα⌡εσ, θυε νο ποδε σερ ινφεριορ α 01 
(υmα) πορ ανο. 

8.4 Ινστρυ⌡εσ παρα οσ χανδιδατοσ δοαδορεσ δε σανγυε ε δε mεδυλα νοσ τερmοσ δα Λει Εσταδυαλ 
10.567/1997 ε συα αλτεραο− Λει 17.457 /2018. 

8.4.1 Οσ χανδιδατοσ δοαδορεσ δε σανγυε ε δε mεδυλα, παρα υσυφρυρεm δα ισενο, δεϖεm εντρεγαρ 
πεσσοαλmεντε, πορ Προχυραδορ, φαζερ υπλοαδ ου εντρεγαρ πελοσ χορρειοσ, ατ ◊σ 15 ηορασ δο δια 
25 δε σετεmβρο δε 2019, α σεγυιντε δοχυmενταο: 

1. Ρεθυεριmεντο δε ισενο (Ανεξο 2); 
2. Dοχυmεντο εξπεδιδο πελα εντιδαδε χολετορα οφιχιαλ ου χρεδενχιαδα, δισχριmινανδο ο νmε−

ρο ε α δατα εm θυε φοραm ρεαλιζαδασ ασ δοα⌡εσ, νο ποδενδο σερ ινφεριορ α 03 (τρσ) ϖεζεσ 
ανυαισ (νο χασο δε δοαο δε σανγυε). 
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Ιmπορταντε: Οσ δοχυmεντοσ ενϖιαδοσ πελο χορρειο σ⌠ σερο αναλισαδοσ σε φορεm εντρε−
γυεσ ◊ ΦΕΠΕΣΕ να δατα ε ηορ〈ριο εσταβελεχιδοσ πελο Εδιταλ παρα α εντρεγα πρεσενχιαλ, ιν−
δεπενδεντεmεντε δα δατα ε ηορ〈ριο δε ποσταγεm. 

8.5 Α ΦΕΠΕΣΕ ποδερ〈 χονσυλταρ ο ⌠ργο γεστορ δο Χαδ∨νιχο παρα ϖεριφιχαο δασ ινφορmα⌡εσ πρεστα−
δασ πελο ρεθυερεντε. 

8.6 Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο Ρεθυεριmεντο δε Ισενο. Α οβτενο 
δα ισενο χοm ινφορmα⌡εσ φαλσασ ου ινεξατασ, ιmπλιχαρ〈− α θυαλθυερ τεmπο− ο χανχελαmεντο δα 
ινσχριο ε δε τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ. 

8.7 Ο δεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο, δο θυαλ χαβερ〈 ρεχυρσο, σερ〈 πυβλιχα−
δο νο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 30 δε σετεmβρο δε 2019. 

8.8 Ο χανδιδατο χυϕο πεδιδο δε ισενο νο φορ δεφεριδο δεϖερ〈, παρα παρτιχιπαρ δο Προχεσσο σελετιϖο, 
ιmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο ε εφετυαρ ο σευ παγαmεντο ατ ο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. 

8.9 Ο νο χυmπριmεντο πελο χανδιδατο ου πελο σευ ρεπρεσενταντε λεγαλ δε θυαλθυερ υm δοσ ιτενσ 
ρεφερεντεσ ◊ ισενο δε παγαmεντο δα ινσχριο ιmπλιχαρ〈, αυτοmατιχαmεντε, νο χανχελαmεντο 
δε σευ πεδιδο δε ισενο. 

9 DΑΣ ΕΤΑΠΑΣ DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ 

9.1 Οσ χονηεχιmεντοσ τε⌠ριχοσ ε πρ〈τιχοσ δοσ χανδιδατοσ σερο αϖαλιαδοσ πορ Προϖα Εσχριτα− παρα 
τοδασ ασ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ: 

 Εταπα νιχα に Προϖα Εσχριτα χοm θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο ε ελιmινα−
τ⌠ριο. 

10 DΑ ΠΡΟςΑ ΕΣΧΡΙΤΑ, DΟΣ ΗΟΡℑΡΙΟΣ Ε DΑΣ ΝΟΡΜΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΑΝ−
∩Α 

10.1 Α Προϖα Εσχριτα τερ〈 δυραο δε 04 (θυατρο ηορασ) ε σερ〈 απλιχαδα νο δια 17 δε νοϖεmβρο δε 
2019, να χιδαδε δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι, δε αχορδο χοm ο χρονογραmα αβαιξο: 

ΗΟΡℑΡΙΟ ΕςΕΝΤΟ DΑ ΠΡΟςΑ 

6η30 mιν Αβερτυρα δοσ πορτ⌡εσ παρα εντραδα δοσ χανδιδατοσ 

7η10 mιν Φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ. ςεδαδα α εντραδα απ⌠σ εστε ηορ〈ριο. 

7η20mιν Αβερτυρα δοσ mαλοτεσ ε διστριβυιο δασ προϖασ. 

7η30mιν Ινχιο δα ρεσολυο δα προϖα. 

8η30mιν Ηορ〈ριο mνιmο παρα εντρεγα δα προϖα ε σαδα δο λοχαλ. 

11η30mιν Τρmινο δα προϖα. Εντρεγα δο χαδερνο ε χαρτο ρεσποστα. 

10.2 Σερ〈 ϖεδαδα α αδmισσο αο λοχαλ δε προϖα αο χανδιδατο θυε σε απρεσενταρ απ⌠σ ο φεχηαmεντο δοσ 
πορτ⌡εσ δοσ λοχαισ δε προϖα. 

10.3 Νο ηαϖενδο δισπονιβιλιδαδε δε λοχαισ αδεθυαδοσ ου συφιχιεντεσ παρα θυε τοδοσ οσ ινσχριτοσ 
ποσσαm πρεσταρ α προϖα να χιδαδε δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι, ελα ποδερ〈 σερ απλιχαδα εm ουτρασ 
χιδαδεσ ε ου mυνιχπιοσ δα ρεγιο. 

10.4 Οσ λοχαισ δε προϖα σερο ινφορmαδοσ νο σιτε δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ, να δατα προϖ〈ϖελ δε 
11 δε νοϖεmβρο δε 2019. 
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10.5 Σο δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ χανδιδατοσ α οβτενο δα ινφορmαο δοσ λοχαισ, δε 
τρανσπορτε, αλιmενταο ε ουτρασ ηαϖιδασ παρα α πρεσταο δα προϖα mεσmο θυε ρεαλιζαδα, εm 
ουτρα χιδαδε. 

10.6 Α εντραδα νοσ λοχαισ δα προϖα σ⌠ σερ〈 περmιτιδα mεδιαντε α απρεσενταο δε δοχυmεντο δε 
ιδεντιφιχαο οριγιναλ, νο σε αχειτανδο χ⌠πιασ mεσmο θυε αυτεντιχαδασ ου προτοχολαδασ. 

10.6.1 Σο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιφιχαο: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ Χοmανδοσ Μι−
λιταρεσ, πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα Πβλιχα ε πελο Χορπο δε Βοmβειροσ Μιλιταρ, πελοσ Χον−
σεληοσ ε Ορδενσ φισχαλιζαδορεσ δε εξερχχιο προφισσιοναλ, πασσαπορτε, χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα, 
χαρτειρασ φυνχιοναισ εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο θυε, πορ λει φεδεραλ, ϖαληαm χοmο ιδεντιδα−
δε, χαρτειρα δε τραβαληο ε χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο, χοm φοτο. 

10.6.2 Σ⌠ σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ, χοm χλαρεζα, 
α ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο ε συα ασσινατυρα. 

10.6.3 Εm χασο δε περδα, φυρτο ου ρουβο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, ο χανδιδατο δε−
ϖερ〈 απρεσενταρ δοχυmεντο θυε ατεστε ο ρεγιστρο δα οχορρνχια εm ⌠ργο πολιχιαλ, εξπεδιδο 
η〈, νο m〈ξιmο, τριντα διασ. Νεστε χασο, σερ〈 συβmετιδο α ιδεντιφιχαο δατιλοσχ⌠πιχα ε ποδερ〈 
σερ φοτογραφαδο. Α χονσταταο δα φαλσιδαδε δα δοχυmενταο ου δα ιδεντιφιχαο ιmπλιχαρ〈 
νο χανχελαmεντο δα ινσχριο ε ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ πρατιχαδοσ, σεm πρεϕυζο δασ σαν−
⌡εσ πεναισ. 

10.7 Dυραντε α ρεαλιζαο δα Προϖα Εσχριτα  ϖεδαδο (α): 

1. Α χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ; 
2. Α χονσυλτα α λιϖροσ, ρεϖιστασ, φοληετοσ ου ανοτα⌡εσ; 
3. Ο υσο δε ρελ⌠γιοσ ε απαρεληοσ τελεφνιχοσ ου αινδα θυαλθυερ ουτρο εθυιπαmεντο ελτριχο 

ου ελετρνιχο, ρ〈διο ρεχεπτορ ου τρανσmισσορ; 
4. Ο υσο δε βονσ, χηαπυσ ου θυαλθυερ ουτρα χοβερτυρα; 
5. Ο υσο δε ⌠χυλοσ εσχυροσ ε/ου εσπεληαδοσ, εξχετο πορ πρεσχριο mδιχα θυε δεϖε σερ 

χοmπροϖαδα; 
6. Αυσενταρ−σε δα σαλα σεm α χοmπανηια δε υm φισχαλ; 
7. Α ινγεστο δε αλιmεντοσ ε βεβιδασ, χοm εξχεο δε 〈γυα αχονδιχιοναδα εm εmβαλαγεm 

πλ〈στιχα τρανσπαρεντε σεm ρ⌠τυλοσ ε ου ετιθυετασ ου mεδιχαο χυϕα πρεσχριο mδιχα 
δεϖε σερ χοmπροϖαδα. 

10.8 Εm ρεσπειτο ◊ λιβερδαδε ρελιγιοσα  περmιτιδο αοσ χανδιδατοσ ο υσο δε θυιπ〈, σολιδυ, γαηφιψα ου 
ηιϕαβ. Χασο α ϖεστιmεντα ου χοβερτυρα χυβρα ασ ορεληασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 διριγιρ−σε χοm α δεϖι−
δα αντεχεδνχια ◊ Χοορδεναο δο λοχαλ δε προϖα παρα οβτερ α δεϖιδα αυτοριζαο. 

10.9 Σ⌠  περmιτιδο αο χανδιδατο mαντερ εm σευ ποδερ νο λοχαλ εm θυε ρεαλιζαρ α προϖα: 

1. Dοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο; 
2. Χανετασ εσφερογρ〈φιχασ φειτασ χοm mατεριαλ τρανσπαρεντε χοm τιντα δε χορ αζυλ ου πρετα; 
3. ℑγυα αχονδιχιοναδα εm ϖασιληαmε τρανσπαρεντε σεm ρ⌠τυλο ου ετιθυετα. 
4. Χ⌠πιασ δο ρεθυεριmεντο δε ινσχριο ε χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχριο. 

10.10 ⊃ προιβιδο ο πορτε δε θυαλθυερ τιπο δε αρmαmεντο εm θυαλθυερ λοχαλ δο εδιφχιο ονδε σε ρεαλιζαρ 
α προϖα. Α σιmπλεσ ποσσε, mεσmο θυε δεσλιγαδο, ου υσο δε θυαλθυερ mατεριαλ, οβϕετο ου εθυιπα−
mεντο νο περmιτιδο, νο λοχαλ δα προϖα, χορρεδορ ου βανηειροσ, ιmπλιχαρ〈 α εξχλυσο δο χανδιδα−
το δο Προχεσσο σελετιϖο, σενδο ατριβυδα νοτα ζερο ◊σ προϖασ ϕ〈 ρεαλιζαδασ. 

10.11 ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α αθυισιο δοσ mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ παρα α ρεαλιζα−
ο δασ προϖασ. Απ⌠σ ο ινχιο δα προϖα νο σερ〈 περmιτιδο εmπρστιmο δε θυαλθυερ mατεριαλ. 

10.12 Α ΦΕΠΕΣΕ ε ο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ περτενχεσ εσθυεχιδοσ, 
εξτραϖιαδοσ, δανιφιχαδοσ ου περδιδοσ. 
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10.13 Ο χανδιδατο δεχλαρα εσταρ χιεντε ε χονχορδαρ θυε α Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχο−
νmιχοσ に ΦΕΠΕΣΕ, πορ mειο δε σευσ πρεποστοσ, ποδερ〈 προχεδερ ◊ συα ιδεντιφιχαο δατιλοσχ⌠πιχα 
ε φοτογρ〈φιχα, βεm χοmο ◊ ρεϖιστα πεσσοαλ ε δε σευσ περτενχεσ, πορ θυαισθυερ mειοσ, ινχλυσιϖε 
ελετρνιχοσ. 

10.14 Οσ χανδιδατοσ νο ποδερο εσταρ αχοmπανηαδοσ δε ουτρασ πεσσοασ νο λοχαλ δε προϖασ, mεσmο 
θυε φιληοσ mενορεσ, εξχετο οσ πορταδορεσ δε δεφιχινχια α θυεm σεϕα δεφεριδα α ασσιστνχια πορ 
προφισσιοναλ εσπεχιαλιζαδο παρα α ρεαλιζαο δα προϖα. 

11 DΑ ΠΡΟςΑ ΕΣΧΡΙΤΑ, DΟ Ν∨ΜΕΡΟ DΕ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ, DΟ ΠΡΕΕΝΧΗΙ−
ΜΕΝΤΟ DΟ ΧΑΡΤ℘Ο ΡΕΣΠΟΣΤΑ Ε DΑ ΧΟΡΡΕ∩℘Ο. 

11.1 Α Προϖα Εσχριτα, δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο ε ελιmινατ⌠ριο, σερ〈 απλιχαδα α τοδοσ οσ χανδιδατοσ. 

11.2 Ασ 〈ρεασ δε χονηεχιmεντο ε ο ϖαλορ δασ θυεστ⌡εσ ενχοντραm−σε νοσ θυαδροσ αβαιξο: 

Παρα αοσ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο συπεριορ: 

ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ 
Ν≡ DΕ ΘΥΕΣ−

Τ∏ΕΣ 
ςΑΛΟΡ 

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 
ΜℑΞΙΜΑ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 5 0,30 1,50 

Ασπεχτοσ Ηιστ⌠ριχοσ, Γεογρ〈φιχοσ, Εχονmιχοσ ε Χυλτυραισ 5 0,20 1,00 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ 25 0,30 7,50 

ΤΟΤΑΙΣ 35  10,00 

Παρα αοσ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε Χυρσο Μδιο: 

ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ 
Ν≡ DΕ ΘΥΕΣ−

Τ∏ΕΣ 
ςΑΛΟΡ 

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 
ΜℑΞΙΜΑ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 5 0,20 1,00 

Ασπεχτοσ Ηιστ⌠ριχοσ, Γεογρ〈φιχοσ, Εχονmιχοσ ε Χυλτυραισ 5 0,20 1,00 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ 20 0,40 8,00 

ΤΟΤΑΙΣ 30  10,00 

Παρα αοσ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε Νϖελ Φυνδαmενταλ: 

ℑΡΕΑ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟ 
Ν≡ DΕ ΘΥΕΣ−

Τ∏ΕΣ 
ςΑΛΟΡ 

ΠΟΝΤΥΑ∩℘Ο 
ΜℑΞΙΜΑ 

Λνγυα Πορτυγυεσα 5 0,10 0,50 

Ασπεχτοσ Ηιστ⌠ριχοσ, Γεογρ〈φιχοσ, Εχονmιχοσ ε Χυλτυραισ 5 0,10 0,50 

Σεγυρανα νο τραβαληο 5 0,20 1,00 

Χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ 10 0,80 8,00 

ΤΟΤΑΙΣ 25  10,00 

11.2.1 Νοτασ mνιmασ παρα χλασσιφιχαο. 

11.2.2 Α νοτα mνιmα να Προϖα Εσχριτα, παρα οσ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο 
συπεριορ σερ〈 4,00 (θυατρο) ε α m〈ξιmα 10,00 (δεζ). 

11.2.3 Α νοτα mνιmα να Προϖα Εσχριτα, παρα οσ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο 
mδιο ε φυνδαmενταλ σερ〈 3,00 (τρσ) ε α m〈ξιmα 10,00 (δεζ). 
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11.3 Ασ θυεστ⌡εσ οβϕετιϖασ δα Προϖα Εσχριτα σερο απρεσενταδασ χοm 5 (χινχο) αλτερνατιϖασ δε ρεσποστα, 
δασ θυαισ υmα νιχα σερ〈 α χορρετα. Ο χανδιδατο ρεχεβερ〈 παρα ρεσπονδ−λασ υm χαδερνο δε θυεσ−
τ⌡εσ ε υm χαρτο−ρεσποστα, σενδο ρεσπονσ〈ϖελ πορ χονφεριρ οσ δαδοσ ε πορ ϖεριφιχαρ σε ο χαδερνο 
δε θυεστ⌡εσ εστ〈 χοmπλετο, σεm φαληασ δε ιmπρεσσο ε σε χορρεσπονδε αο χαργο παρα ο θυαλ σε 
ινσχρεϖευ. 

11.4 Χονσταταδα θυαλθυερ διϖεργνχια νο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ου νο χαρτο ρεσποστα, ο χανδιδατο 
δεϖερ〈 ιmεδιαταmεντε χοmυνιχ〈−λα αο φισχαλ δε σαλα. Α Χοορδεναο δε προϖασ διλιγενχιαρ〈 παρα 
θυε ο χαρτο−ρεσποστα ου χαδερνο δε θυεστ⌡εσ σεϕα συβστιτυδο χοm α βρεϖιδαδε ποσσϖελ, σενδο 
ασσεγυραδα αο χανδιδατο α προρρογαο δο ηορ〈ριο δε εντρεγα δα προϖα πελο mεσmο τεmπο γαστο 
να συβστιτυιο δοσ mατεριαισ διϖεργεντεσ. 

11.5 Ασ αλτερνατιϖασ χορρετασ δασ θυεστ⌡εσ δεϖερο σερ mαρχαδασ νο χαρτο−ρεσποστα, δε αχορδο χοm 
ασ ινστρυ⌡εσ νελε χοντιδασ, χοm χανετα εσφερογρ〈φιχα φειτα δε mατεριαλ τρανσπαρεντε χοm τιντα δε 
χορ αζυλ ου πρετα. 

11.6 Ασ θυεστ⌡εσ σερο χορριγιδασ υνιχαmεντε πελο ρεγιστρο δο χανδιδατο νο χαρτο−ρεσποστα, νο 
σενδο ϖ〈λιδασ ασ ανοτα⌡εσ φειτασ νο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ου εm θυαλθυερ ουτρο λυγαρ. 

11.7 Νο σερο συβστιτυδοσ οσ χαρτ⌡εσ πορ ερρο δο χανδιδατο νεm ατριβυδοσ ποντοσ ◊σ θυεστ⌡εσ νο 
ασσιναλαδασ, ου mαρχαδασ χοm mαισ δε υmα αλτερνατιϖα, εmενδασ ου ρασυρασ, α λ〈πισ ου χοm χα−
νετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα χοm χορ διϖερσα δασ εσταβελεχιδασ ου εm δεσαχορδο χοm ασ ινστρυ⌡εσ 
χοντιδασ νο χαδερνο δε προϖασ ε ου χαρτο−ρεσποστα. 

11.8 Ο χανδιδατο σ⌠ ποδερ〈 εντρεγαρ α προϖα ε δειξαρ ο λοχαλ δεποισ δε δεχορριδοσ 60 (σεσσεντα) 
mινυτοσ δο σευ ινχιο, mεσmο θυε α τενηα χονχλυδο ου τενηα σιδο εξχλυδο δο Προχεσσο σελετιϖο. 

11.9 Αο χονχλυιρ α προϖα ου φινδο ο ηορ〈ριο δετερmιναδο παρα α χονχλυσο, ο χανδιδατο εντρεγαρ〈 ο 
χαρτο−ρεσποστα δεϖιδαmεντε ασσιναδο ε ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ. Α νο ασσινατυρα δο χαρτο ρεσ−
ποστα ε ου α ρεχυσα δε συα εντρεγα ου δο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ, ιmπλιχα α ατριβυιο δε νοτα 0,00 
(ζερο). 

11.10 Οσ 03 (τρσ) λτιmοσ χανδιδατοσ δε χαδα σαλα σ⌠ ποδερο εντρεγαρ ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ, ο 
χαρτο−ρεσποστα αο mεσmο τεmπο. 

11.11 Νο ηαϖερ〈, εm θυαλθυερ ηιπ⌠τεσε, σεγυνδα χηαmαδα παρα α προϖα, νεm α ρεαλιζαο δε προϖα 
φορα δο ηορ〈ριο ε λοχαλ mαρχαδο παρα τοδοσ οσ χανδιδατοσ. 

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

11.13 Ο χαδερνο δε θυεστ⌡εσ ε ο γαβαριτο πρελιmιναρ δα Προϖα Εσχριτα σερο πυβλιχαδοσ α παρτιρ δασ 20 
ηορασ δο δια δα συα ρεαλιζαο, νο ενδερεο ελετρνιχο δο Προχεσσο σελετιϖο. 

12 DΑ ΝΟΤΑ ΦΙΝΑΛ Ε ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο 

12.1 Α νοτα φιναλ σερ〈 εξπρεσσα χοm 2 (δυασ) χασασ δεχιmαισ σεm αρρεδονδαmεντο ε οβτιδα ατραϖσ δο 
εmπρεγο δα φ⌠ρmυλα αβαιξο. 

ΝΦ = ΝΠΕ 

Σενδο: 

 ΝΦ = Νοτα φιναλ. 

 ΝΠΕ = Νοτα δα Προϖα Εσχριτα. 
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12.2 Σερο χονσιδεραδοσ απροϖαδοσ νο Προχεσσο Σελετιϖο: 

12.2.1 Οσ χανδιδατοσ ◊σ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο συπεριορ θυε οβτιϖερεm 
νοτα φιναλ ιγυαλ ου συπεριορ α 4,00 (θυατρο). 

12.2.2 Οσ χανδιδατοσ ◊σ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο mδιο ε φυνδαmενταλ 
θυε οβτιϖερεm νοτα φιναλ ιγυαλ ου συπεριορ α 3,00 (τρσ). 

12.3 Οχορρενδο εmπατε να mδια φιναλ απλιχαρ−σε−〈 παρα ο δεσεmπατε, ο δισποστο νο παρ〈γραφο νιχο 
δο αρτιγο 27 δα Λει Φεδεραλ 10.741/03, παρα οσ χανδιδατοσ θυε σε ενθυαδραρεm να χονδιο δε 
ιδοσο νοσ τερmοσ δο αρτιγο 1≡ δα mενχιοναδα Λει (ποσσυρεm 60 ανοσ χοmπλετοσ ου mαισ). Παρα ο 
εφειτο δε δεσεmπατε, σερ〈 χονσιδεραδα α ιδαδε δο χανδιδατο να δατα δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. 

12.4 Παρα οσ χανδιδατοσ θυε νο σε ενθυαδραρεm νο ιτεm αντεριορ, να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δε νοτασ, 
ο δεσεmπατε σερ〈 φειτο ατραϖσ δοσ σεγυιντεσ χριτριοσ: 

1. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ; 
2. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Λνγυα Πορτυγυεσα; 
3. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Σεγυρανα νο Τραβαληο; 
4. Μαιορ νοτα νασ θυεστ⌡εσ δε Ασπεχτοσ Ηιστ⌠ριχοσ, Γεογρ〈φιχοσ, Εχονmιχοσ ε Χυλτυραισ; 
5. Α χονδιο δε ϕυραδο δεχλαραδα να φορmα ε πραζο πρεϖιστοσ πορ εστε Εδιταλ; 
6. Μαιορ ιδαδε, χονσιδεραδα α ιδαδε δο χανδιδατο να δατα δο λτιmο δια δε ινσχρι⌡εσ. 

13 DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

13.1 Χαβερο ρεχυρσοσ χοντρα οσ σεγυιντεσ ατοσ δο πρεσεντε Προχεσσο σελετιϖο: 

1. Εδιταλ (Ιmπυγναο); 
2. Ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ισενο δο ϖαλορ δα ινσχριο; 
3. Νο ηοmολογαο δα ινσχριο; 
4. Χοντεδο δασ θυεστ⌡εσ ε γαβαριτο προϖισ⌠ριο δα Προϖα Εσχριτα; 
5. Νοτα δα Προϖα Εσχριτα; 
6. Χλασσιφιχαο φιναλ. 

13.2 Ο πραζο παρα ιmπυγναο δο Εδιταλ σερ〈 δε ατ 05 (χινχο) διασ τεισ απ⌠σ α πυβλιχαο, χαβενδο 
ιντερποσιο δε ρεχυρσο δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδο περαντε α Χοmισσο Οργανιζαδορα δο Προ−
χεσσο σελετιϖο. 

13.3 Οσ ρεχυρσοσ αοσ δεmαισ ατοσ δεϖερο σερ ιντερποστοσ ατ ◊σ 18 ηορασ δο σεγυνδο δια τιλ συβσε−
θυεντε ◊ διϖυλγαο. 

13.4 Οσ ρεχυρσοσ ποδερο σερ ιντερποστοσ υνιχαmεντε πελα Ιντερνετ, ονλινε νο στιο δο Προχεσσο 
σελετιϖο: ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ. 

13.5 Παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ πελα Ιντερνετ ο χανδιδατο δεϖερ〈: 

1. Αχεσσαρ α π〈γινα δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ: 
ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ. 

2. Πρεενχηερ ονλινε, σεγυινδο τοδασ ασ οριεντα⌡εσ δο σιστεmα, ο ρεθυεριmεντο χοm αργυ−
mενταο χλαρα, χονσιστεντε ε οβϕετιϖα. Χασο ο ρεχυρσο σεϕα χοντρα ο τεορ δα θυεστο ου 
γαβαριτο πρελιmιναρ, δεϖε σερ πρεενχηιδο υm ρεθυεριmεντο παρα χαδα υmα δασ θυεστ⌡εσ 
χοντεσταδασ. 
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13.5.1 Ο χανδιδατο θυε νο δισπονηα εθυιπαmεντο ου χονδι⌡εσ δε αχεσσο ◊ Ιντερνετ, ποδερ〈 
χοmπαρεχερ α υm δοσ Ποστοσ δε Ατενδιmεντο εm Φλοριαν⌠πολισ ου Βαλνε〈ριο Χαmβορι, ρεσπειτα−
δο ο ηορ〈ριο δε φυνχιοναmεντο ινφορmαδο, πεσσοαλmεντε mυνιδο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε 
οριγιναλ χοm φοτο ου πορ Προχυραδορ mυνιδο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε οριγιναλ, χοm φοτο, 
χ⌠πια αυτεντιχαδα δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε δο χανδιδατο ε δοχυmεντο οριγιναλ δε Προχυρα−
ο Πβλιχα ου Παρτιχυλαρ χοm φινσ εσπεχφιχοσ δε ιντερπορ ρεχυρσο αδmινιστρατιϖο εm δεσφαϖορ δε 
ατο δο Προχεσσο σελετιϖο, ονδε τερ〈 α συα δισποσιο εθυιπαmεντο ε πεσσοαλ τρειναδο παρα οριεν−
ταρ α ιντερποσιο δο ρεχυρσο δεσεϕαδο. 

13.6 Σ⌠ σερο αναλισαδοσ οσ ρεθυεριmεντοσ ιντερποστοσ θυε πρεενχηερεm τοδασ ασ εξιγνχιασ δο 
Εδιταλ. 

13.7 Νο σερο αχειτοσ ρεχυρσοσ ιντεmπεστιϖοσ, σεm φυνδαmενταο τχνιχα, θυε νο γυαρδεm ρελα−
ο χοm α mατρια εm δεβατε ου mεραmεντε προτελατ⌠ριοσ. 

13.8 Χασο ο χανδιδατο εντρεγυε mαισ δε υm ρεχυρσο χοντρα α mεσmα θυεστο ου ατο δο Προχεσσο 
σελετιϖο, σ⌠ σερ〈 αναλισαδο ο λτιmο τρανσmιτιδο ου εντρεγυε. 

13.9 Νο χασο δε ανυλαο δε θυαλθυερ θυεστο, ελα σερ〈 χονσιδεραδα χοmο χορρετα παρα τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ θυε πρεσταραm α ρεσπεχτιϖα προϖα.  

13.10 Νο χασο δε ερρο να ινδιχαο δα ρεσποστα χορρετα, ο γαβαριτο πρελιmιναρ σερ〈 αλτεραδο, σενδο ασ 
προϖασ χορριγιδασ χοm βασε νο γαβαριτο δεφινιτιϖο.  

13.11 Ο δεσπαχηο δοσ ρεχυρσοσ σερ〈 πυβλιχαδο χολετιϖαmεντε νο στιο δο Προχεσσο σελετιϖο να Ιντερνετ. 
Υmα ρεσποστα ινδιϖιδυαλ α χαδα ρεθυεριmεντο σερ〈 αχεσσϖελ να αβα Ρεσποστασ α Ρεχυρσοσ ε Ρε−
θυεριmεντοσ. Νο σερο ενχαmινηαδασ ρεσποστασ πορ θυαλθυερ ουτρο mειο. 

13.12 Α δεχισο εξαραδα νοσ ρεχυρσοσ πελα Βανχα Εξαmιναδορα ε ου Χοmισσο Οργανιζαδορα  ιρρεχορρ−
ϖελ να εσφερα αδmινιστρατιϖα.  

13.13 Απ⌠σ α αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ ιντερποστοσ ου δεχισο ηαϖιδα πελα Χοmισσο Οργανιζαδορα εm 
ϖιρτυδε δε ερρο, ποδερ〈 ηαϖερ αλτεραο δα ποντυαο ε ου χλασσιφιχαο ινιχιαλmεντε οβτιδα παρα 
υmα χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ ου, αινδα α δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ α 
νοτα mνιmα εξιγιδα παρα α προϖα. 

14 DΑ ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο DΑ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο Ε ΑDΜΙΣΣ℘Ο 

14.1 Α χονϖοχαο ε χοντραταο δοσ χανδιδατοσ  δε χοmπετνχια ε ρεσπονσαβιλιδαδε δο Μυνιχπιο 
δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι. 

14.2 Α χλασσιφιχαο νεστε Προχεσσο Σελετιϖο νο ασσεγυρα αο χανδιδατο ο διρειτο δε χοντραταο 
αυτοm〈τιχα. Α δεχισο δε χοντραταο  χοmπετνχια δο Ποδερ Εξεχυτιϖο Μυνιχιπαλ, δεντρο δα 
δισπονιβιλιδαδε δε ϖαγασ ε χαργα ηορ〈ρια νο δεχορρερ δο Ανο 2019/2020, ποδενδο ο χανδιδατο 
σερ ρεmανεϕαδο παρα θυαλθυερ υmα δασ υνιδαδεσ δε ενσινο δο Μυνιχπιο, δε αχορδο χοm α νε−
χεσσιδαδε εξιστεντε. 

14.3 Ο χανδιδατο απροϖαδο οβριγα−σε α mαντερ ατυαλιζαδο σευσ δαδοσ πεσσοαισ. Ατ α πυβλιχαο δο 
ρεσυλταδο ε χλασσιφιχαο φιναλ, ασ αλτερα⌡εσ δε ενδερεο ποδερο σερ εφετυαδασ νο σιτε δο Προ−
χεσσο Σελετιϖο ηττπ://βαλνεαριοχαmβοριυ2019.φεπεσε.οργ.βρ να ℑΡΕΑ DΕ ΑΧΕΣΣΟ ΡΕΣΕΡςΑDΟ ΑΟ 
ΧΑΝDΙDΑΤΟ. Απ⌠σ α πυβλιχαο δο ρεσυλταδο α ατυαλιζαο δεϖερ〈 σερ φειτα ϕυντο ◊ Πρεφειτυρα 
Μυνιχιπαλ. 

14.3.1 Να δατα ινφορmαδα νο Εδιταλ δε Χονϖοχαο οσ χανδιδατοσ δεϖερο πορταρ δοχυmεντο 
δε ιδεντιφιχαο χοm φοτο. Νο χασο δε Προχυραδορ, αλm δο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο, εσσε 
δεϖε απρεσενταρ ινστρυmεντο δε Προχυραο χοm ποδερεσ εσπεχφιχοσ παρα εσχοληερ ε ασσυmιρ 
ϖαγα. 
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14.4 Α νο απρεσενταο δο χανδιδατο ου α ρεχυσα εm ασσυmιρ δε ιmεδιατο α ϖαγα οφερταδα νο 
ιmπλιχαρ〈 α συα ρεχλασσιφιχαο. Πασσαρ〈, νο ενταντο, α οχυπαρ α λτιmα ϖαγα δο χαργο ε σ⌠ ϖολταρ〈 
α σερ χονϖοχαδο απ⌠σ τοδοσ οσ δεmαισ τερεm εσχοληιδο ϖαγασ, ινδεπενδεντεmεντε δε συα νοτα 
φιναλ ε ου χλασσιφιχαο ινιχιαλ. 

14.5  Ο χανδιδατο θυε εσχοληερ ϖαγα ε δεσιστιρ δα mεσmα ου εσχοληερ ϖαγα ε νο πυδερ ασσυmι−λα πορ 
θυαλθυερ mοτιϖο σερ〈 εξχλυδο δα λισταγεm δε χλασσιφιχαο, φιχανδο ιmπεδιδο δε εσχοληερ ουτρα 
ϖαγα, δυραντε α ϖιγνχια δεστε προχεσσο σελετιϖο. 

14.6 Ο χανδιδατο τερ〈 ο πραζο m〈ξιmο δε 48η (θυαρεντα ε οιτο ηορασ) χονταδοσ α παρτιρ δα δατα ε 
ηορ〈ριο δα χονϖοχαο παρα απρεσενταρ α δοχυmενταο δε χοντραταο α σεγυιρ ρελαχιοναδα: 

1. Dεχλαραο δε θυιταο χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ ε δε εσταρ πλενο γοζο δοσ διρειτοσ πολ−
τιχοσ (οβτιδο νο χαρτ⌠ριο ελειτοραλ ου να ιmπριmιρ πελα ιντερνετ, νο ενδερεο 

ηττπ://ωωω.τσε.ϕυσ.βρ/ελειτορ/χερτιδοεσ/χερτιδαο−δε−θυιταχαο−ελειτοραλ/; 

2. Χ⌠πια δα Dεχλαραο δε Ιmποστο δε Ρενδα, σε ισεντο, φαζερ υmα δεχλαραο δε πρ⌠πριο 
πυνηο χοm φιρmα ρεχονηεχιδα δε βενσ ου δε νο ποσσυιρ βενσ; 

3. Dεχλαραο δε νο τερ σοφριδο, νο εξερχχιο δε φυνο πβλιχα, ασ πεναλιδαδεσ πρεϖιστασ; 
νο αρτιγο 137 ε σευ παρ〈γραφο νιχο, δα λει φεδεραλ ν≡ 8.112/90 ε να λεγισλαο; χορρεσ−
πονδεντε δοσ εσταδοσ ε mυνιχπιοσ (σερ〈 φορνεχιδα νο ατο δα ποσσε πελο DΙΓΠ); 

4. Dεχλαραο δε νο αχυmυλαο ιλεγαλ δε χαργο, φυνο, εmπρεγο πβλιχο ου περχεπο δε 
προϖεντοσ (σερ〈 φορνεχιδα νο ατο δα ποσσε νο DΙΓΠ); 

5. Χ⌠πιασ ε οριγιναισ δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 
α. Χερτιδο δε νασχιmεντο δε φιληοσ mενορεσ (θυανδο χουβερ); 
β. Χερτιδο δε χασαmεντο (χοm αϖερβαο δε διϖ⌠ρχιο, σε φορ ο χασο); 
χ. Χοmπροϖαντε δο νϖελ δε εσχολαριδαδε εξιγιδο παρα ο χαργο χονφορmε ο εξιγιδο εm 

Εδιταλ (διπλοmα, χερτιφιχαδο). Οσ χανδιδατοσ αοσ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ θυε εξιϕαm ηαβιλι−
ταο εm Εδυχαο Φσιχα δεϖεm απρεσενταρ χ⌠πια δο Ρεγιστρο νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δα 
Προφισσο ϖ〈λιδο; 

δ. Χοmπροϖαντε δε ρεσιδνχια; 
ε. Χερτιφιχαδο δε ρεσερϖιστα (σε mασχυλινο); 
φ. Νmερο δε ινσχριο νο ΠΙΣ/ΠΑΣΕΠ; 
γ. Χ⌠πια φρεντε ε ϖερσο δα χαρτειρα δε τραβαληο; 
η. Ττυλο δε ελειτορ; 
ι. Χαδαστρο δε Πεσσοασ Φσιχασ−ΧΠΦ; 
ϕ. ΡΓ (νο ποδε σερ χαρτειρα δε mοτοριστα). 

6. Dοχυmεντοσ οριγιναισ: 
α. Ατεσταδο δε Αδmισσο εmιτιδο πορ mδιχο δο τραβαληο χοm ρεγιστρο νο ΧΡΜ, σοβ ρεσ−

πονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο χλασσιφιχαδο; 
β. Νmερο δα χοντα βανχ〈ρια, χασο τενηα χοντα νο Βανχο Ιτα; 
χ. 02 (δυασ) φοτοσ 3ξ4 (ατυαλ); 
δ. Χαρτειρα δε τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ ΧΤΠΣ. 

14.7 Οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια απρεσενταρο, αλm δοσ εξαmεσ ϕ〈 ρεθυεριδοσ παρα τοδοσ οσ 
χανδιδατοσ, Λαυδο Μδιχο οριγιναλ, εξπεδιδο νο πραζο m〈ξιmο δε 90 (νοϖεντα) διασ αντεσ δο 
τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, πορ προφισσιοναλ χοmπετεντε, δοχυmεντο θυε χοντενηα νοmε ε ΡΓ δο 
χανδιδατο, ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ ου νϖελ δε δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠δι−
γο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ に ΧΙD, βεm χοmο α προϖ〈ϖελ χαυσα 
δα δεφιχινχια. 

14.8 Α χοmπροϖαο δα δεφιχινχια ε δα χοmπατιβιλιδαδε χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο σερ〈 φειτα νο ατο 
δα χοντραταο, ατραϖσ δε ατεσταδο φιρmαδο πορ mδιχο δα ρεδε οφιχιαλ δε σαδε. 

14.9  Οσ χανδιδατοσ θυε ασσυmιρεm ϖαγα ποδερο σερ ρεmανεϕαδοσ δεντρε υνιδαδεσ ε/ου Σεχρεταριασ 
δε αχορδο χοm α νεχεσσιδαδε ε χονϖενινχια δα Αδmινιστραο. 

14.10  Οσ χανδιδατοσ θυε οπταρεm πορ νο σερεm ρεmανεϕαδοσ θυανδο ηουϖερ νεχεσσιδαδε ινδιχαδα 
πελα Αδmινιστραο τερ〈 σευ χοντρατο ρεσχινδιδο. 
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14.11  Α ινασσιδυιδαδε δετερmιναρ〈 α ρεσχισο δο χοντρατο δε τραβαληο. 

14.12  ⊃ ασσεγυραδο ◊σ παρτεσ α ρεσχισο δο πρεσεντε χοντρατο αντεσ δο τρmινο δο πραζο. Dεϖενδο 
εντρεταντο χοmυνιχαρ α ουτρα παρτε χοm αντεχεδνχια δε νο mνιmο 10 (δεζ) διασ, σεγυνδο ο 
αρτιγο 481 δα ΧΛΤ (Χονσολιδαο δασ Λεισ δο Τραβαληο) − さAﾗゲ Iﾗﾐデヴ;デﾗゲ ヮﾗヴ πραζο δετερmιναδο, 
θυε χοντιϖερεm χλ〈υσυλα ασσεχυρατ⌠ρια δο διρειτο ρεχπροχο δε ρεσχισο αντεσ δε εξπιραδο ο τερmο 
αϕυσταδο, απλιχαm−σε, χασο σεϕα εξερχιδο ταλ διρειτο πορ θυαλθυερ δασ παρτεσ, οσ πρινχπιοσ θυε 
ρεγεm α ρεσχισο δοσ χοντρατοσ πορ πραζο ινSWデWヴﾏｷﾐ;Sﾗく さ 

15 DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 

15.1 ⊃ ϖεδαδα α παρτιχιπαο νο Προχεσσο σελετιϖο δε mεmβροσ δα Χοmισσο Οργανιζαδορα δο Προχεσσο 
σελετιϖο δο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι ε δε φυνχιον〈ριοσ δα ΦΕΠΕΣΕ. 

15.2 Α ινσχριο δο χανδιδατο πρεσυmε εσταρεm σατισφειτασ ασ εξιγνχιασ δισποστασ νο Εδιταλ. Οσ δοχυ−
mεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ σερο εξιγιδοσ δοσ χανδιδατοσ νο mοmεντο δα χοντραταο. Α νο απρε−
σενταο δεστεσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ ου δε θυαλθυερ δοσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ παρα α 
χοντραταο, ρεσυλταρ〈 να ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ θυε τιϖερ πρατιχαδο ε συα ελιmιναο δο Προ−
χεσσο σελετιϖο. 

15.3 Dελεγα−σε χοmπετνχια ◊ Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ に ΦΕΠΕΣΕ παρα: 

1. Ρεχεβερ ασ ινσχρι⌡εσ ε ρεσπεχτιϖοσ ϖαλορεσ δασ ινσχρι⌡εσ; 
2. Dεφεριρ ε ινδεφεριρ ασ ινσχρι⌡εσ δοσ χανδιδατοσ; 
3. Εmιτιρ οσ δοχυmεντοσ δε χονφιρmαο δε ινσχρι⌡εσ; 
4. Ελαβοραρ, απλιχαρ, ϕυλγαρ, χορριγιρ ε αϖαλιαρ ασ προϖασ α θυε σε ρεφερε ο πρεσεντε Προχεσσο σελε−

τιϖο; 
5. Ρεχεβερ ε απρεχιαρ οσ ρεχυρσοσ αδmινιστρατιϖοσ πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ; 
6. Εmιτιρ ρελατ⌠ριοσ δε χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ; 
7. Χονστιτυιρ χοmισσο ιντερνα δο Προχεσσο σελετιϖο ε δεσιγναρ βανχα εξαmιναδορα δε προϖασ. 

15.4 Ο φορο παρα διριmιρ θυαλθυερ θυεστο ρελαχιοναδα χοm ο Προχεσσο σελετιϖο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ 
 ο δα Χοmαρχα δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι, Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα. 

15.5 Σερ〈 εξχλυδο δο Προχεσσο σελετιϖο, πορ ατο δα Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ 
に ΦΕΠΕΣΕ, ο χανδιδατο θυε: 

1. Φορ χυλπαδο πορ αγρεσσ⌡εσ ου δεσχορτεσιασ παρα χοm θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε ενχαρρε−
γαδα δε ρεαλιζαο δασ προϖασ; 

2. Φορ συρπρεενδιδο, δυραντε α απλιχαο δασ προϖασ, εm χοmυνιχαο χοm ουτρο χανδιδατο, 
ϖερβαλmεντε, πορ εσχριτο ου πορ θυαλθυερ ουτρα φορmα; 

3. Φορ φλαγραδο, υτιλιζανδο−σε δε θυαλθυερ mειο, ϖισανδο βυρλαρ α προϖα, φαλσα δεχλαραο ε ου 
φαλσα ιδεντιφιχαο πεσσοαλ; 

4. Αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖα δυραντε α συα ρεαλιζαο, σεm εσταρ αχοmπανηαδο δε υm φισ−
χαλ; 

5. Ρεχυσαρ−σε α εντρεγαρ αο φισχαλ θυαλθυερ mατεριαλ, υτενσλιο ε/ου εθυιπαmεντο νο περmιτι−
δο; 

6. Ρεχυσαρ−σε α εντρεγαρ αο φισχαλ, νο ηορ〈ριο δε χονχλυσο δα προϖα, ο χαδερνο δε προϖασ ε ο 
χαρτο ρεσποστα; 

7. Αγιρ εm δεσαχορδο χοm ασ νορmασ φιξαδασ νο Εδιταλ. 

15.6 Οσ χασοσ οmισσοσ σερο ρεσολϖιδοσ χονϕυνταmεντε πελο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι ε πελα 
Φυνδαο δε Εστυδοσ ε Πεσθυισασ Σοχιοεχονmιχοσ に ΦΕΠΕΣΕ. 

Βαλνε〈ριο Χαmβορι, 18 δε σετεmβρο δε 2019. 
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ΠΡΕΦΕΙΤΟ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΛΝΕℑΡΙΟ ΧΑΜΒΟΡΙ∨ 
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ΑΝΕΞΟ 1 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΣ DΑ ΠΡΟςΑ ΕΣΧΡΙΤΑ 

Ιmπορταντε 

Νασ θυεστ⌡εσ ενϖολϖενδο χονηεχιmεντοσ δε λεγισλαο, ποδερο σερ οβϕετο δε θυεστιοναmεντο ασ 
αλτερα⌡εσ ηαϖιδασ ατ α δατα δε αβερτυρα δασ ινσχρι⌡εσ δο Προχεσσο σελετιϖο. 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο δε ενσινο συπεριορ 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Λειτυρα, χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ δε νατυρεζα διϖερσα: δεσχριτιϖο, ναρρατιϖο, δισσερ−
τατιϖο, ε δε διφερεντεσ γνεροσ. Φοντιχα: αχεντο τνιχο, σλαβα, σλαβα τνιχα. Ορτογραφια: διϖισο 
σιλ〈βιχα; αχεντυαο γρ〈φιχα; χορρεο ορτογρ〈φιχα. Μορφολογια: εστρυτυρα δοσ ϖοχ〈βυλοσ: ελεmεν−
τοσ m⌠ρφιχοσ; προχεσσοσ δε φορmαο δε παλαϖρασ: δεριϖαο, χοmποσιο ε ουτροσ προχεσσοσ; 
χλασσεσ δε παλαϖρασ: χλασσιφιχαο, φλεξ⌡εσ νοmιναισ ε ϖερβαισ, εmπρεγο. Σινταξε: τεορια γεραλ δα 
φρασε ε συα αν〈λισε: φρασε, οραο, περοδο, φυν⌡εσ σιντ〈τιχασ; χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ; 
ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ, χρασε; χολοχαο δε προνοmεσ: πρ⌠χλισε, mεσ⌠χλισε, νχλισε (εm ρελα−
ο α υm ου α mαισ δε υm ϖερβο). Σεmντιχα: αντνιmοσ, σιννιmοσ, ηοmνιmοσ ε παρνιmοσ. 
Dενοταο ε χονοταο. Φιγυρασ δε λινγυαγεm. Ποντυαο: εmπρεγο δοσ σιναισ δε ποντυαο. 
Φοντιχα (αχεντυαο τνιχα ε γρ〈φιχα). Σινταξε (αν〈λισε σιντ〈τιχα, φυν⌡εσ σιντ〈τιχασ, τερmοσ δα 
οραο: εσσενχιαισ, ιντεγραντεσ ε αχεσσ⌠ριοσ). Ορα⌡εσ χοορδεναδασ. Ορα⌡εσ συβορδιναδασ συβσ−
ταντιϖασ, αδϕετιϖασ ε αδϖερβιαισ. Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. Ρεγνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. Πρεδι−
χαο ϖερβαλ. Χρασε. Χολοχαο προνοmιναλ. Σεmντιχα: Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ νο χοντεξτο. 
Ηοmνιmασ, παρνιmασ, αντνιmασ, σιννιmασ, mονοσσεmια ε πολισσεmια. Σεντιδο δενοτατιϖο ε 
χονοτατιϖο (φιγυραδο). Ποντυαο γρ〈φιχα. ςχιοσ δε λινγυαγεm. Ρεδαο Οφιχιαλ. 

ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΗΙΣΤΡΙΧΟΣ, ΓΕΟΓΡℑΦΙΧΟΣ, ΕΧΟΝΜΙΧΟΣ, ΣΟΧΙΑΙΣ Ε ΧΥΛΤΥΡΑΙΣ 

Λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο ε διϖισο πολτιχα δο Βρασιλ. Εσταδοσ ε χαπιταισ.  Εσταδο δε Σαντα Χατα−
ρινα: λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο.  Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι: λοχαλιζαο, λιmιτεσ, 〈ρεα, 
ποπυλαο, εχονοmια. Ασπεχτοσ ηιστ⌠ριχοσ ε χυλτυραισ δε Σαντα Χαταρινα: Πριmειροσ ποϖοαδορεσ, 
χολονιζαο, λεγαδο δοσ ιmιγραντεσ, φολχλορε. Φατοσ ιmπορταντεσ δα Ηιστ⌠ρια Χαταρινενσε: Ποϖοα−
mεντο ςιχεντιστα, Ποϖοαmεντο Αοριανο, Ινϖασο εσπανηολα (1777), Ρεϖολυο Φεδεραλιστα, Γυερ−
ρα δο Χοντεσταδο. Α εχονοmια δε Σαντα Χαταρινα: Ατιϖιδαδεσ εχονmιχασ, ιmπορτνχια παρα α 
εχονοmια βρασιλειρα. Μυνδο ατυαλ: ο χρεσχιmεντο δα ποπυλαο, α δεσιγυαλδαδε να προδυο ε 
διστριβυιο δε αλιmεντοσ. Προβλεmασ εχολ⌠γιχοσ: ο λιξο, α πολυιο, ασ αλτερα⌡εσ χλιm〈τιχασ, α 
διστριβυιο δε ρεχυρσοσ ηδριχοσ. Χονφλιτοσ βλιχοσ χοντεmπορνεοσ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ 
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Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ασσιστνχια Σοχιαλ; ΣΥΑΣ − Σιστεmα ∨νιχο δα Ασσιστνχια Σοχιαλ; ΛΟΑΣ に Λει 
8742/93 (Λει Οργνιχα δα Ασσιστνχια Σοχιαλ); Φαmλια: Ασ νοϖασ mοδαλιδαδεσ δε φαmλια, mετοδο−
λογιασ δε αβορδαγεm φαmιλιαρ, Ρεδε, Λαοσ ε Πολτιχασ Πβλιχασ; ςιολνχια Dοmστιχα; Εστατυτο δο 
Ιδοσο, Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε; Χ⌠διγο δε ⊃τιχα Προφισσιοναλ δο Ασσιστεντε Σοχιαλ. 
Γεστο σοχιαλ δασ Πολτιχασ Πβλιχασ: ελαβοραο, ιmπλεmενταο, mονιτοραmεντο ε αϖαλιαο δε 
προγραmασ ε προϕετοσ σοχιαισ. Πεσθυισα εm Σερϖιο Σοχιαλ. Πλανεϕαmεντο, οργανιζαο ε αδmινισ−
τραο δοσ σερϖιοσ σοχιαισ, δα Υνιδαδε δε Σερϖιο Σοχιαλ. Λει Οργνιχα δα Σαδε, Σιστεmα ∨νιχο δε 
Σαδε − ΣΥΣ, Λει Οργνιχα δα Ασσιστνχια Σοχιαλ, Σιστεmα ∨νιχο δε Ασσιστνχια Σοχιαλ (ΣΥΑΣ). Ρεδεσ 
δε ατενδιmεντο. 

ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ/ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ−ΕΣΦ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm ◊ χριανα, αο αδυλτο ε αο ιδοσο.  Προmοο, ρεχυπεραο ε ρεαβιλιτα−
ο δα σαδε. Νεχεσσιδαδεσ βιοπσιχοσσοχιαισ δο ινδιϖδυο νασ διφερεντεσ φαιξασ ετ〈ριασ. Ενφερmα−
γεm mδιχο−χιρργιχα: Πατολογια ε προχεδιmεντοσ. Ενφερmαγεm εm σαδε πβλιχα. Ενφερmαγεm 
εm πεδιατρια: πατολογιασ ε προχεδιmεντοσ. Ενφερmαγεm ε σαδε mενταλ. Ενφερmαγεm εm γινε−
χοοβστετρχια: προχεδιmεντοσ. Πρεϖενο ε χοντρολε δε ινφεχ⌡εσ. Αδmινιστραο δε mεδιχαmεν−
τοσ. Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm αο παχιεντε χρτιχο. Αδmινιστραο εm Ενφερmαγεm. Ενφερmαγεm 
εm νεονατολογια: πατολογιασ ε προχεδιmεντοσ. Ενφερmαγεm δε εmεργνχιασ. Προχεσσο δε ενφερ−
mαγεm. 

ΦΑΡΜΑΧ⊇ΥΤΙΧΟ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Τιποσ δε mεδιχαmεντοσ; Αχονδιχιοναmεντο δε φορmασ φαρmαχυτιχασ; ςιασ δε αδmινιστραο; 
Χλασσιφιχαο δασ φορmασ φαρmαχυτιχασ; Ματριασ πριmασ φαρmαχυτιχασ; Π⌠σ, γρανυλαδοσ ε χοm−
πριmιδοσ; Τεχνολογια δασ φορmασ φαρmαχυτιχασ ρεϖεστιδασ, λθυιδασ, νο εστρεισ ε οριυνδασ δε 
ϖεγεταισ; Εστεριλιζαο ε χονσερϖαο δοσ προδυτοσ φαρmαχυτιχοσ; Μανιπυλαο δε προδυτοσ 
φαρmαχυτιχοσ; Παδρονιζαο δε mεδιχαmεντοσ; Dισπενσα δε mεδιχαmεντοσ; Ασπεχτοσ λεγαισ ε 
τιχοσ νο αϖιαmεντο δε πρεσχρι⌡εσ mδιχασ; Τχνιχασ δε πρεπαρο δε φ⌠ρmυλασ mαγιστραισ; Αν〈λι−
σεσ χλνιχασ: ηεmατολ⌠γιχασ, χιτολ⌠γιχασ, βαχτεριολ⌠γιχασ, mιχολ⌠γιχασ, παρασιτολ⌠γιχασ, ιmυνολ⌠γι−
χασ; Πεσθυισα ε δετερmιναο βιοθυmιχασ mαισ υσυαισ προχεδιδοσ εm mειοσ βιολ⌠γιχοσ; Αν〈λισεσ 
βιοθυmιχασ εm σανγυε, υρινα ε ουτροσ mειοσ βιολ⌠γιχοσ; Χοmποστοσ νιτρογεναδοσ νο προτειχοσ; 
Προτενασ ε σευ φραχιοναmεντο; Λιπδεοσ ε σευ φραχιοναmεντο; Γλιχδιοσ; Εξαmε φσιχο, Βιοθυmιχο 
ε δο σεδιmεντο υριν〈ριο. 
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ΦΙΣΙΟΤΕΡΑΠΕΥΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Φυνδαmεντοσ ε Τχνιχασ δε Ατενδιmεντο να Φισιοτεραπια; Χονχειτο δε Ρεαβιλιταο; Ο Τραβαληο 
εm Εθυιπε να Ρεαβιλιταο; Ο Παπελ δε χαδα Προφισσιοναλ να Εθυιπε δε Ρεαβιλιταο; Ρεαβιλιταο; 
Παραλισια Χερεβραλ ε Φαχιαλ; Αχιδεντε ςασχυλαρ Χερεβραλ; Παρκινσονισmο; Σνδροmε δε Dοων; Ηαν−
σενασε; Αφεχ⌡εσ δε Μσχυλοσ ε Τενδ⌡εσ; Εσχολιοσεσ; Dοενασ Ρευm〈τιχασ; Χαρδιοπατιασ; Αmπυ−
τα⌡εσ; Πνευmοπατιασ; Χονχειτο ε Απλιχαο: Εξερχχιοσ Ατιϖοσ, Εξερχχιοσ Ατιϖοσ Ασσιστιδοσ, Εξερ−
χχιοσ Πασσιϖοσ, Εξερχχιοσ Ισοmτριχοσ; Χονχειτο ε Απλιχαο: Μεχανοτεραπια; Χονχειτο ε Απλιχα−
ο: Ηιδροτεραπια; Χονχειτο ε Απλιχαο: Τερmο τεραπια; Χονχειτο ε Απλιχαο: Χριοτεραπια; Χον−
χειτο ε Απλιχαο: Μασσοτεραπια; Χονχειτο ε Απλιχαο: Ελετροτεραπια; Φισιοτεραπια απλιχαδα ◊ γερι−
ατρια; Dεmνχιασ; Φισιοτεραπια νασ Dοενασ δα 3♠ ιδαδε; ⊃τιχα ε Λεγισλαο Προφισσιοναλ. 

ΦΟΝΟΑΥDΙΛΟΓΟ 

Αυδιολογια: σιστεmα αυδιτιϖο. Dεσενϖολϖιmεντο δασ ηαβιλιδαδεσ αυδιτιϖασ. Αϖαλιαο ε τραταmεντο 
φονοαυδιολ⌠γιχο δασ δισφονιασ. Αϖαλιαο, διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο φονοαυδιολ⌠γιχο εm mοτριχι−
δαδε οραλ − δισφαγιασ, ρεσπιραδορεσ οραισ, σνδροmεσ. Αϖαλια⌡εσ αυδιτιϖασ. Χλασσιφιχαο δασ δισφο−
νιασ. Φαλα: αλτερα⌡εσ δε φαλα − δισαρτριασ, δισπραξιασ, διστρβιοσ αρτιχυλατ⌠ριοσ. Φισιολογια δα προδυ−
ο ϖοχαλ. Φονοαυδιολογια να Σαδε Πβλιχα. Γαγυειρα. Ηαβιλιταο ε ρεαβιλιταο δοσ διστρβιοσ δα 
αυδιο. Λινγυαγεm: αθυισιο, δεσενϖολϖιmεντο, αλτερα⌡εσ, αϖαλιαο ε ιντερϖενο φονοαυδιο−
λ⌠γιχα νασ λινγυαγενσ οραλ ε εσχριτα.  Μοτριχιδαδε οροφαχιαλ: δεσενϖολϖιmεντο δασ φυν⌡εσ εστοmα−
τογν〈τιχασ.  ςοζ: ανατοmια δα λαρινγε. 

ΙΝΤ⊃ΡΠΡΕΤΕ DΕ ΛΙΒΡΑΣ 

Φυνδαmεντοσ ε πρινχπιοσ δα εδυχαο ινχλυσιϖα. Ινχλυσο εσχολαρ δε αλυνοσ συρδοσ. Λεγισλαο 
εδυχαχιοναλ θυε δισπ⌡ε σοβρε α λνγυα βρασιλειρα δε σιναισ. Λει Φεδεραλ ν≡ 10.098/00, θυε εσταβε−
λεχε νορmασ γεραισ ε χριτριοσ β〈σιχοσ παρα α προmοο δα αχεσσιβιλιδαδε δασ πεσσοασ πορταδορασ 
δε δεφιχινχια ου χοm mοβιλιδαδε ρεδυζιδα. Ηιστ⌠ριχο δασ λνγυασ δε σιναισ. Χυλτυρα ε ιδεντιδαδεσ 
συρδασ. Υνιϖερσαισ λινγυστιχοσ ε ασ λνγυασ δε σιναισ. Λινγυαγεm ε χογνιο. Εστρυτυρα γραmατιχαλ 
δα ΛΙΒΡΑΣ (φονολογια, σινταξε, mορφολογια に ινχλυινδο υσο δε χλασσιφιχαδορεσ, σεmντιχο−
πραγm〈τιχα). 

Μ⊃DΙΧΟ: ΑΛΕΡΓΟΛΟΓΙΣΤΑ ΟΥ ΙΜΥΝΟΑΛΕΡΓΟΛΟΓΙΣΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Μεχανισmοσ δε ηιπερσενσιβιλιδαδε τιπο Ι: ΙγΕ, χλυλασ εφετορασ, mεδιαδορεσ; ρεγυλαο δα σντεσε 
δε ΙγΕ; 
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− Χοντρολε γεντιχο δασ δοενασ αλργιχασ;− Αλργενοσ;−  Τεστεσ χυτνεοσ δε λειτυρα ιmεδιατα (εσ−
χαριφιχαο, πυντυρα, ιντραδρmιχοσ) ε δε λειτυρα ταρδια; − Τεστεσ δε χοντατο; − Dοενασ ατ⌠πιχασ 
εm χριανασ, αδολεσχεντεσ αδυλτοσ ε ιδοσοσ; Τραταmεντο ε προφιλαξια: ασmα, δερmατιτε ατ⌠πιχα ε 
Ρινο χονϕυντιϖιτε;.− Πολιποσε νασαλ, σινυσιτε ε ρινιτε νο−αλργιχα; − Τοσσε χρνιχα να χριανα, αδο−
λεσχεντε, αδυλτοσ ε ιδοσοσ;  − Αλεργια αλιmενταρ να χριανα ε νο αδυλτο; − Εσοφαγιτε εοσινοφλιχα; − 
Υρτιχ〈ρια ε ανγιοεδεmα; − Ανγιοεδεmα ηερεδιτ〈ριο; − Αλεργια οφταλmολ⌠γιχα; − Dερmατιτε δε χοντα−
το; − Ρεα⌡εσ αδϖερσασ α mεδιχα⌡εσ; − Τραταmεντο mεδιχαmεντοσο δασ δοενασ αλργιχασ: αντι−
ηισταmνιχοσ, χορτιχοστεροιδεσ, βετα−2 αγονιστασ, αντιχολινργιχοσ, mετιλ ξαντινασ, εσταβιλιζαδορεσ 
δε mεmβρανα ε αντιλευχοτριενοσ; − Ιmυνοτεραπια; 

Μ⊃DΙΧΟ: ΑΝΕΣΤΕΣΙΟΛΟΓΙΣΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Αϖαλιαο ε πρεπαρο πρ−ανεστσιχο. Ανατοmια, φισιολογια ε φαρmαχολογια δο σιστεmα ρεσπιρατ⌠ριο. 
Ανατοmια, φισιολογια ε φαρmαχολογια δο σιστεmα χαρδιοχιρχυλατ⌠ριο ε υριν〈ριο. Ανατοmια, φισιολογια 
ε φαρmαχολογια δο σιστεmα νερϖοσο χεντραλ ε αυτνοmο. Φαρmαχολογια δοσ ανεστσιχοσ λοχαισ. 
Φαρmαχολογια δοσ ανεστσιχοσ ϖενοσοσ. Φαρmαχολογια δοσ ανεστσιχοσ ιναλατ⌠ριοσ. Ιντερα⌡εσ 
mεδιχαmεντοσασ. Τρανσmισσο ε βλοθυειο νευροmυσχυλαρ. Ανεστεσια ιναλατ⌠ρια. Ανεστεσια ϖενοσα. 
Ανεστεσια λοχαλ. Βλοθυειοσ δο νευροειξο. −Βλοθυειοσ περιφριχοσ.  Μονιτοριζαο δα φυνο χαρδιο−
ϖασχυλαρ. Μονιτοριζαο δα φυνο ρεσπιρατ⌠ρια. Μονιτοριζαο δα φυνο ρεναλ. Μονιτοριζαο δα 
τρανσmισσο νευροmυσχυλαρ. Μονιτοριζαο δα τεmπερατυρα χορποραλ. Μονιτοριζαο δο σιστεmα 
νερϖοσο χεντραλ ε περιφριχο. Μανεϕο δε ϖιασ αρεασ. − Ποσιχιοναmεντο. Συπορτε ϖεντιλατ⌠ριο. Πα−
ραδα ε ρεανιmαο χαρδιορρεσπιρατ⌠ρια ε χερεβραλ.  Εθυιλβριο ηιδροελετρολτιχο ε 〈χιδο−βασε. Ρεπο−
σιο ϖολmιχα ε τρανσφυσο. Ηεmοστασια ε αντιχοαγυλαο. Ηιποτερmια ε ηιποτενσο αρτεριαλ ινδυ−
ζιδα. Ανεστεσια αmβυλατοριαλ.  Ανεστεσια παρα προχεδιmεντοσ φορα δο χεντρο χιρργιχο. Ανεστεσια 
εm Γινεχολογια ε Οβστετρχια. Ανεστεσια εm Ορτοπεδια. Ανεστεσια εm Υρολογια. −Ανεστεσια παρα 
Οφταλmολογια. Ανεστεσια παρα Οτορρινολαρινγολογια. Ανεστεσια παρα Χιρυργια Βυχοmαξιλοφαχιαλ ε 
Οδοντολογια. Ανεστεσια παρα χιρυργιασ δε χαβεα ε πεσχοο. Ανεστεσια παρα χιρυργια αβδοmιναλ. −
Ανεστεσια παρα χιρυργια ϖιδεολαπαροσχοπια. Ανεστεσια παρα χιρυργια τορ〈χιχα. −Ανεστεσια παρα Νευ−
ροχιρυργια. −Ανεστεσια ε σιστεmα χαρδιοϖασχυλαρ. Ανεστεσια εm υργνχιασ ε νο τραυmα. Ανεστεσια 
εm πεδιατρια.  Ανεστεσια νεοναταλ. Ανεστεσια εm γεριατρια. Ανεστεσια ε ο παχιεντε οβεσο. Ανεστε−
σια νο χαρδιοπατα, πνευmοπατα, ηεπατοπατα ε νεφροπατα. −Ανεστεσια νο παχιεντε δεπενδεντε δε 
δρογασ. 61−Ανεστεσια νο παχιεντε πορταδορ δε αλτερα⌡εσ ηεmατολ⌠γιχασ. Ανεστεσια εm θυειmα−
δοσ. Εϖεντοσ αδϖερσοσ εm Ανεστεσιολογια. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΧΑΡDΙΟΛΟΓΙΣΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 
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Ανατοmια ε φισιολογια δο απαρεληο χαρδιοϖασχυλαρ. Σεmιολογια δο απαρεληο χαρδιοϖασχυλαρ. Μτο−
δοσ διαγν⌠στιχοσ: ελετροχαρδιογραφια, εχοχαρδιογραφια, mεδιχινα νυχλεαρ, ηεmοδινmιχα, ρεσσο−
ννχια mαγντιχα, ραδιολογια. Χαρδιοπατιασ χονγνιτασ χιαν⌠τιχασ ε αχιαν⌠τιχασ: διαγν⌠στιχο ε 
τραταmεντο. Ηιπερτενσο αρτεριαλ. Ισθυεmια mιοχ〈ρδιχα. Σνδροmεσ χλνιχασ χρνιχασ ε αγυδασ: 
φισιοπατολογια, διαγν⌠στιχο, τραταmεντο ε προφιλαξια. Dοενα ρευm〈τιχα. ςαλϖοπατιασ. Dιαγν⌠στιχο ε 
τραταmεντο. Μιο χαρδιοπατιασ. Dιαγν⌠στιχο ε τραταmεντο. Ινσυφιχινχια χαρδαχα χονγεστιϖα. Dοεν−
α δε Χηαγασ. Αρριτmιασ χαρδαχασ. Dιαγν⌠στιχο ε τραταmεντο. Dιστρβιοσ δε χονδυο. Μαρχα−
πασσοσ αρτιφιχιαισ. Ενδοχαρδιτε ινφεχχιοσα. Ηιπερτενσο πυλmοναρ. Σνχοπε. Dοενασ δο περιχ〈ρδιο. 
Dοενασ δα αορτα. Εmβολια πυλmοναρ. Χορ πυλmοναρ. Πατολογιασ σιστmιχασ ε απαρεληο χαρδιοϖασ−
χυλαρ. Ινφεχ⌡εσ πυλmοναρεσ. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΧΛ⊆ΝΙΧΟ ΓΕΡΑΛ/Μ⊃DΙΧΟ:ΕΣΦ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Υργνχια/Εmεργνχια να Πρ〈τιχα Μδιχα. − Ρεανιmαο Χαρδιορρεσπιρατ⌠ρια 
χερεβραλ. Εmεργνχια Ηιπερτενσιϖα. Ινφαρτο αγυδο δο mιοχ〈ρδιο. Αρριτmιασ χαρδαχασ παροξστιχασ. 
Ινσυφιχινχια χαρδαχα. Εδεmα αγυδο δε πυλmο. Ινσυφιχινχια ρεσπιρατ⌠ρια. 

Ασmα, πνευmονιασ, τυβερχυλοσε πυλmοναρ, τραυmα τορ〈χιχο, γαστριτεσ ,υλχερα ππτιχα, ηεπατιτε 
αγυδα ε χρνιχα, χιρροσε αλχο⌠λιχα, δοενασ δο απαρεληο υριν〈ριο, διαγν⌠στιχο δε γραϖιδεζ, ϖαχινασ, 
mαλ〈ρια, θυειmαδυρασ, διαρρειασ, αλεργιασ, δοενασ ρευm〈τιχασ, δοενασ ινφεχχιοσασ ε παρασιτ〈ριασ, 
διαβετεσ mελλιτυσ, ΑΙDΣ に (Σνδροmε δα Ιmυνοδεφιχινχια Αδθυιριδα), ΧΗΟΘΥΕ, ΑςΧ, ιντερπρετα−
ο δε εξαmεσ λαβορατοριαισ, δεσχολαmεντο πρεmατυρο δε πλαχεντα, τραυmα αβδοmιναλ, τραυmα 
τορ〈χιχο, ινφαρτο αγυδο δο mιοχ〈ρδιο, παραδα χαρδιορρεσπιρατ⌠ρια ε ρεανιmαο χαρδιοπυλmοναρ, 
πλαχεντα πρεϖια, Τραυmατισmο Χρανιοενχεφ〈λιχο. 

Μ⊃DΙΧΟ: DΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΣΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Εξαmε δερmατολ⌠γιχο. Dερmατοσεσ αλργιχασ. Αχνε, Εριτεmα πολιmορφο ε εριτεmα νοδοσο. Ροσ〈−
χεα. Dερmατιτε σεβορρειχα. Υρτιχ〈ρια. Φαρmαχοδερmιασ. Πσορασε. Μανιφεστα⌡εσ δερmατολ⌠γιχασ 
δε δοενασ δο τεχιδο χονϕυντιϖο. Dισχροmιασ. Dοενασ βοληοσασ. Λθυεν πλανο ε ερυπ⌡εσ λιθυε−
ν⌠ιδεσ. ∨λχερα δα περνα. Dερmατοσεσ εχτοπαρασιτ〈ριασ. Dερmατοϖιροσεσ. Μιχοσεσ. ςιτιλιγο. Αλοπε−
χια. DΣΤ. Ζοοδερmατοσεσ mαισ χοmυνσ νο νοσσο mειο. Λεισηmανιοσε τεγυmενταρ αmεριχανα. 
Ηανσενασε. Dερmατοσεσ πρ−χανχεροσασ. Χνχερ χυτνεο. Μελανοmα. Νεϖοσ. Φοτο δερmατοσεσ. 
Dερmατοσεσ οχυπαχιοναισ. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΕΝDΟΧΡΙΝΟΛΟΓΙΣΤΑ / Μ⊃DΙΧΟ: ΕΝDΟΧΡΙΝΟΛΟΓΙΣΤΑ ΠΕDΙℑΤΡΙΧΟ 
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Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Dιαβετεσ Μελλιτυσ: Dιαγν⌠στιχο Χλνιχο, Dιαγν⌠στιχο Λαβορατοριαλ, Τραταmεντο Αmβυλατοριαλ, Χοm−
πλιχα⌡εσ Χρνιχασ − Dιαγν⌠στιχο ε Τραταmεντο, Οχυλοπατιχασ, Νευροπατιασ, Νεφροπατιασ, Ανγιοπα−
τιασ, Ηιπογλιχεmιασ, Ρεσιστνχια Ινσυλνιχα; Τιρεοιδε: Dιαγν⌠στιχο Dιφερενχιαλ δοσ Ν⌠δυλοσ Τιρεοιδι−
ανοσ, Χνχερ δε Τιρεοιδε − Dιαγν⌠στιχο ε Τραταmεντο, Ηιπερτιρεοιδισmο, Ηιποτιρεοιδισmο, Τιρεοιδι−
τεσ Αγυδα, Συβαγυδα ε Χρνιχα − Dιαγν⌠στιχο ε Τραταmεντο; Ηιπερπρολαχτινεmια − Dιαγν⌠στιχο ε 
Τραταmεντο, Τυmορεσ Ηιποφισ〈ριοσ − Dιαγν⌠στιχο Χλνιχο, Λαβορατοριαλ ε Ραδιολ⌠γιχο, Dιαβετεσ 
Ινσιπιδυσ ε ΣΙΑDΗ, Τεστεσ Φυνχιοναισ δο Ειξο Ηιποτ〈λαmο−Ηιποφισ〈ριο; Αδρεναλ: Σνδροmε δε Χυσ−
ηινγ − Dιαγν⌠στιχο Dιφερενχιαλ ε Τραταmεντο, Ινσυφιχινχια Αδρεναλ − Dιαγν⌠στιχο ε Τραταmεντο, 
Dεφειτοσ δε Σντεσε δε Αδρεναλ, Ηιπεραλδοστερονισmο ε Ηιποαλδοστερονισmο, Φεοχροmοχιτοmα; 
Πυβερδαδε; Πυβερδαδε Πρεχοχε − Dιαγν⌠στιχο ε Τραταmεντο, Ρεταρδαm Πυβεραλ − Dιαγν⌠στιχο ε 
Τραταmεντο; Ρεπροδυο: Αmενορρεια − Dιαγν⌠στιχο Dιφερενχιαλ ε Τραταmεντο, Ινφερτιλιδαδε Μασ−
χυλινα ε Φεmινινα, Ηιρσυτισmο − Dιαγν⌠στιχο Dιφερενχιαλ ε Τραταmεντο, Σνδροmε δε Οϖ〈ριοσ Πολι−
χστιχοσ, Μενοπαυσα ε Ρεποσιο Ηορmοναλ, Τυmορεσ Οϖαριανοσ ε Τεστιχυλαρεσ; Αλτερα⌡εσ Μετα−
β⌠λιχασ: Dιαγν⌠στιχο Dιφερενχιαλ δε Οβεσιδαδε, Ηιπεργλιχεmιασ − Dιαγν⌠στιχο ε Τραταmεντο, Τρατα−
mεντο Dιεττιχο δε Οβεσιδαδε ε Ηιπερλιπεmιασ; Παρατιρεοιδεσ: Ηιπερπαρατιρεοιδισmο − Dιαγν⌠στιχο 
ε Τραταmεντο, Ηιποπαρατιρεοιδισmο − Dιαγν⌠στιχο ε Τραταmεντο, Dιαγν⌠στιχο Dιφερενχιαλ δασ Ηι−
περχαλχεmιασ, Οστεοποροσε − Dιαγν⌠στιχο ε Τραταmεντο, Dιαγν⌠στιχο Dιφερενχιαλ δοσ Dιστρβιοσ δε 
Χαλχιφιχαο. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΣΤΑ/ Μ⊃DΙΧΟ: ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΣΤΑ ΠΕDΙℑΤΡΙΧΟ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Ηεmορραγια διγεστιϖα. Αβδοmε αγυδο. Dοενα δο ρεφλυξο γαστρεσοφαγιανο. Εσοφαγιτεσ. Τυmορεσ 
δο εσφαγο (βενιγνοσ ε mαλιγνοσ). Dοενα υλχερο−ππτιχα. Ηελψχοβαχτερ πψλορι ε δοενασ ασσοχια−
δασ. Γαστριτεσ. Τυmορεσ δο εστmαγο (βενιγνοσ ε mαλιγνοσ). Μ〈 αβσορο ιντεστιναλ. Dοενα 
χελαχα. Dιαρρεια αγυδα. Dιαρρεια χρνιχα. Τυmορεσ δο ιντεστινο δελγαδο. Εντεροπαρασιτοσεσ. Τυmο−
ρεσ δο χ⌠λον (βενιγνοσ ε mαλιγνοσ). Dοενασ διϖερτιχυλαρ δο τυβο διγεστιϖο. Πανχρεατιτε αγυδα. 
Πανχρεατιτε χρνιχα. Τυmορεσ δο πνχρεασ. Χιστοσ ε πσευδοχιστοσ δο πνχρεασ. Χολε λιτασε ε συασ 
χοmπλιχα⌡εσ. Χνχερ δα ϖεσχυλα βιλιαρ. Ηεπατιτεσ αγυδασ. Ηεπατιτεσ χρνιχασ. Ηεπατιτε αυτοιmυ−
νε. Χιρροσε ηεπ〈τιχα. Χαρχινοmα ηεπατοχελυλαρ. Dισφαγια. Οδινοφαγια. Ασχιτε. Ηιπερτενσο πορτα. 
Ιχτερχια. Χονστιπαο ιντεστιναλ. Dιστρβιοσ φυνχιοναισ δο τυβο διγεστιϖο. Dοενασ ινφλαmατ⌠ριασ 
ιντεστιναισ. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΓΙΝΕΧΟΛΟΓΙΣΤΑ ΟΒΣΤΕΤΡΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 
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Γεσταο ηυmανα: ανατοmια ε εmβριολογια δο τρατο γενιταλ φεmινινο, οϖυλαο ε εσπερmατογ−
νεσε, διαγν⌠στιχο δε γραϖιδεζ; Φισιολογια δα γεσταο: ενδοmτριο, δεχδυα: mενστρυαο ε γραϖι−
δεζ, ανεξοσ φεταισ, ενδοχρινολογια δο χιχλο γεστατιϖο, δεσενϖολϖιmεντο mορφοφυνχιοναλ δο φετο, 
αδαπτα⌡εσ mατερνασ ◊σ πρενηεσ; Ασσιστνχια πρ−ναταλ: πρ−ναταλ, εστ〈τιχα φεταλ, πελϖε νορmαλ; 
Τραβαληο δε παρτο − παρτο νορmαλ: φισιολογια δο τραβαληο δε παρτο, mεχανισmο δο παρτο, χονδυο 
δο τραβαληο δε παρτο νορmαλ, ασσιστνχια αο παρτο, ανεστεσια ε αναλγεσια εm οβστετρχια, πυερπριο 
νορmαλ; Dιστρβιοσ δο τραβαληο δε παρτο: δισχινεσιασ, διστ⌠χια δεϖιδο ◊ ανορmαλιδαδε να απρεσεν−
ο, ποσιο ε νο δεσενϖολϖιmεντο φεταλ, διστ⌠χια δεϖιδο ◊ ανορmαλιδαδε δο τραϕετο, τοχο τραυmα−
τισmο; Τοχο χιρυργια: φ⌠ρχεπσ, παρτο πλϖιχο, γρανδε εξτραο, ϖερσο ιντερνα ε εξτερνα, οπεραο 
χεσαριανα. Ανορmαλιδαδε δο πυερπριο: δοενασ δο σεχυνδαmεντο, ινφεχο πυερπεραλ, mαστιτε, 
παπελ δα οβστετρα νο αλειταmεντο mατερνο; Ιντερρυπο δα γεσταο: αβορτο, γεσταο εχτ⌠πιχα; 
Dοενασ δα πλαχεντα ε mεmβρανασ: δοενασ δα πλαχεντα, νεοπλασια τροφοβλ〈στιχα γεσταχιοναλ, 
αmνιορρεξε πρεmατυρα; Dοενασ εσπεχφιχασ δα γεσταο: πρ−εχλmπσια, ηεmορραγιασ δο τερχειρο 
τριmεστρε, πρεmατυριδαδε, π⌠σ−δατισmο, γεσταο mλτιπλα; Ανορmαλιδαδεσ φεταισ: γεντιχα, διαγ−
ν⌠στιχο πρ−ναταλ, δρογασ να γεσταο, υλτρασσονογραφια; Αϖαλιαο δα ϖιταλιδαδε φεταλ: χαρδιοτοχο−
γραφια, περφιλ βιοφσιχο φεταλ, δοπιερϖελοχιmετρια; Dοενασ χλνιχασ ιντερχορρεντεσ δο χιχλο γρ〈ϖιδο 
πυερπεραλ: χυιδαδοσ ιντενσιϖοσ ε τραυmατισmοσ, χαρδιοπατιασ, πνευmοπατιασ, νεφροπατιασ, υροπα−
τιασ, δοενασ δο απαρεληο διγεστιϖο, ενδοχρινοπατιασ, δοενασ δο τεχιδο χονϕυντιϖο, νευροπατιασ, 
DΣΤ, ινφεχ⌡εσ. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΙΝΦΕΧΤΟΛΟΓΙΣΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 
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Επιδεmιολογια δασ δοενασ ινφεχχιοσασ. Μεχανισmοσ δε Τρανσmισσο. Ρεσερϖατ⌠ριοσ. ςεχυλοσ ε 
ςετορεσ. Ινχιδνχια, πρεϖαλνχια ου προβαβιλιδαδε πρ−τεστε. Μορβιδαδε, mορταλιδαδε, λεταλιδαδε, 
γραϖιδαδε. ςιγιλνχια Επιδεmιολ⌠γιχα. Φατορεσ δετερmιναντεσ δα ενδεmια ε επιδεmιασ. Μεδιδασ 
δε χοντρολε. Μεχανισmοσ δε αγρεσσο ε δεφεσα νασ δοενασ ινφεχχιοσασ. Ιmυνολογια δασ δοενασ 
ινφεχχιοσασ. Σολιχιταο ε ιντερπρεταο δε εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ. Μιχροβιολογια χλνιχα. Ιmυ−
νοδιαγν⌠στιχο. Μτοδοσ mολεχυλαρεσ. Τεστεσ δε σενσιβιλιδαδε αοσ αντιmιχροβιανοσ. Χ〈λχυλο δε 
σενσιβιλιδαδε, εσπεχιφιχιδαδε, ϖαλορ πρεδιτιϖο ου προβαβιλιδαδε π⌠σ−τεστε. Μανιφεστα⌡εσ χλνιχασ 
δασ δοενασ ινφεχχιοσασ. Dιαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Σνδροmε φεβριλ. Φεβρε δε οριγεm οβσχυρα. Τρα−
ταmεντο δασ δοενασ ινφεχχιοσασ. Αντιβι⌠τιχοσ ε θυιmιοτερ〈πιχοσ αντι−ινφεχχιοσοσ. Χλασσιφιχαο. 
Μεχανισmο δε αο. Ρεσιστνχια. Εφειτοσ χολατεραισ. Πρινχπιοσ γεραισ δε υσο. Ασσοχια⌡εσ. Εmπρε−
γο εm σιτυα⌡εσ εσπεχιαισ. Υσο προφιλ〈τιχο. Ινφεχ⌡εσ χαυσαδασ πορ ϖρυσ. ςιροσεσ ρεσπιρατ⌠ριασ. 
ςιροσεσ εξαντεm〈τιχασ. Ραιϖα. Χαξυmβα. Ινφεχ⌡εσ πελοσ Ηερπεσϖιριδαε. Dενγυε. Φεβρε αmαρελα. 
Ρετρο ϖιροσεσ. Ηεπατιτεσ ϖιραισ. Ινφεχ⌡εσ χαυσαδασ πορ βαχτριασ. Εστρεπτοχοχχιασ. Εσταφιλοχοχχιασ. 
Φεβρε τιφοιδε. Λεπτοσπιροσε. Τυβερχυλοσε. Ινφεχ⌡εσ πορ mιχροβαχτριασ ατπιχασ. Ινφεχ⌡εσ πορ 
Χηλαmψδια σππ. Ινφεχ⌡εσ πορ Μψχοπλασmα σππ. Ριχκεττσιοσεσ ε ινφεχ⌡εσ πορ αγεντεσ ρελαχιονα−
δοσ ◊σ ριχκττσιασ. Σεπσε. Σνδροmε δα Ρεσποστα Ινφλαmατ⌠ρια Σιστmιχα. Ενδοχαρδιτεσ. Μενινγο−
ενχεφαλιτεσ ε συπυρα⌡εσ ιντραχρανιανασ. Ινφεχο υριν〈ρια. Πνευmονια, αβσχεσσο πυλmοναρ ε 
δερραmε πλευραλ. Ινφεχ⌡εσ χαυσαδασ πορ φυνγοσ. Παραχοχχιδιοιδοmιχοσε. Χριπτοχοχοσε. Ηιστο−
πλασmοσε. Χανδιδασε. Πνευmοχιστοσε. Ινφεχ⌡εσ χαυσαδασ πορ προτοζο〈ριοσ. Μαλ〈ρια. Dοενα δε 
Χηαγασ. Τοξοπλασmοσε. Λεισηmανιοσεσ. Εντεροπροτοζοοσεσ. Βαβεσιοσε. Ινφεχ⌡εσ χαυσαδασ πορ 
ηελmιντοσ. Εσθυιστοσσοmοσε mανσνιχα. Γεοηελmιντασεσ. Τενασεσ ε χιστιχερχοσε. Φιλαριοσεσ. 
Λαρϖα mιγρανσ χυτνεα ε ϖισχεραλ. Τοξιινφεχ⌡εσ. Ττανο. Βοτυλισmο. Dιφτερια. Χ⌠λερα. Τοξιινφεχ⌡εσ 
αλιmενταρεσ. Ινφεχ⌡εσ σεξυαλmεντε τρανσmισσϖεισ. Ινφεχ⌡εσ τρανσφυσιοναισ. Σνδροmε δε ιmυ−
νοδεφιχινχια αδθυιριδα. Ινφεχ⌡εσ νο ηοσπεδειρο ιmυνοχοmπροmετιδο. Σνδροmε δε mονονυ−
χλεοσε ινφεχχιοσα. Dιαρρειασ ινφεχχιοσασ. Ινφεχ⌡εσ ε τραυmα. Μορδεδυρασ δε ανιmαισ ε αχιδεντεσ 
χαυσαδοσ πορ ανιmαισ πεονηεντοσ. Χοmπλιχα⌡εσ ινφεχχιοσασ δασ θυειmαδυρασ. Χονδυτα αντι−
ινφεχχιοσα εm ϖτιmασ δε αβυσο σεξυαλ. Ινφεχ⌡εσ Ηοσπιταλαρεσ. Χοmπλιχα⌡εσ Ινφεχχιοσασ δο Τρα−
ταmεντο Μδιχο. Υργνχιασ εm Dοενασ Ινφεχχιοσασ. Προφιλαξια δασ δοενασ ινφεχχιοσασ. Ισολα−
mεντο. Θυαρεντενα. Ιmυνιζα⌡εσ. Θυιmιοπροφιλαξια. Αχονσεληαmεντο δε ϖιαϕαντεσ. Νορmασ δε 
βιοσσεγυρανα. Χυιδαδοσ υνιϖερσαισ χοm mατεριαισ βιολ⌠γιχοσ. Χονδυτα νοσ αχιδεντεσ περφυροχορ−
ταντεσ. Ιmυνιζα⌡εσ εm mδιχοσ ε προφισσιοναισ δε Σαδε. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΣΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Ασπεχτο ανατοmοπατολ⌠γιχοσ εm χνχερ δε mαmα;− Βιολογια mολεχυλαρ εm χνχερ δε mαmα;− 
Dιαγν⌠στιχο, εσταδιαmεντο, τραταmεντο χιρργιχο δο χνχερ δε mαmα;− Επιδεmιολογια εm χνχερ 
δε mαmα;− Εξαmεσ δε ιmαγενσ εm mαστολογια, ινδιχαο, ιντερπρεταο ε ινδιχαο δε βι⌠πσιασ;− 
Λεσ⌡εσ νο παλπ〈ϖεισ δα mαmα;− Λεσ⌡εσ πρεχυρσορασ δο χνχερ δε mαmα;− Μανεϕο δε mυληερεσ 
δε αλτο ρισχο παρα χνχερ δε mαmα;− Μετ〈στασεσ εm χνχερ δε mαmα;− Πατολογιασ βενιγνασ δα 
mαmα;− Πρεϖενο πριm〈ρια ε σεχυνδ〈ρια δο χνχερ δε mαmα;− Ρεχιδιϖασ λοχο−ρεγιοναισ δο χνχερ 
δε mαmα;− Σαρχοmασ δε mαmα; 

− Σεγυιmεντο π⌠σ−τραταmεντο δο χνχερ δε mαmα; − Σιτυα⌡εσ εσπεχιαισ δε χνχερ δε mαmα: 
γραϖιδεζ, mυληερ ιδοσα, mυληερ ϕοϖεm; − Τιποσ εσπεχιαισ δε χνχερ δε mαmα; − Τραταmεντο νεοαδ−
ϕυϖαντε ε αδϕυϖαντε εm χνχερ δε mαmα, θυιmιοτεραπια, ραδιοτεραπια, ηορmονιοτεραπια. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΝΕΥΡΟΠΕDΙΑΤΡΑ 
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Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Χρισεσ ε σνδροmε επιλτιχασ να ινφνχια. Dιστρβιοσ παρα ξστιχοσ νο επιλτιχοσ. Ενχεφαλοπατιασ 
ινφαντισ. Ινφεχ⌡εσ ενϖολϖενδο ΣΝΧ. Χεφαλεια να χριανα. Τραυmατισmο χρανιοενχεφ〈λιχο ε mεδυλαρ. 
Dοενασ νευροmυσχυλαρεσ δα ινφνχια. Dεσενϖολϖιmεντο νευροπσιχοmοτορ. Αλτερα⌡εσ δο χρεσχι−
mεντο, ϖολυmε ε φορmα δο χρνιο. Αλτερα⌡εσ δα χονσχινχια. 

 

Μ⊃DΙΧΟ: ΟΦΤΑΛΜΟΛΟΓΙΣΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Ανατοmια ε φισιολογια δο βυλβο οχυλαρ ε δοσ ανεξοσ οχυλαρεσ. Αχυιδαδε ϖισυαλ ε ϖχιοσ δα ρεφραο 
οχυλαρ. Dοενασ δα χονϕυντιϖα: Dιαγν⌠στιχο, τραταmεντο ε χοmπλιχα⌡εσ. Dοενασ δα χ⌠ρνεα ε 
εσχλερα: Dιαγν⌠στιχο, τραταmεντο ε χοmπλιχα⌡εσ. Dοενασ δασ π〈λπεβρασ: Dιαγν⌠στιχο, τραταmεν−
το ε χοmπλιχα⌡εσ. Dοενασ δασ ϖιασ λαχριmαισ: Dιαγν⌠στιχο, τραταmεντο ε χοmπλιχα⌡εσ. Μανιφεσ−
τα⌡εσ οχυλαρεσ δε δοενασ δο σιστεmα νερϖοσο χεντραλ. Μανιφεστα⌡εσ οχυλαρεσ δε δοενασ σισ−
τmιχασ. Dοενασ δο χρισταλινο: Dιαγν⌠στιχο, τραταmεντο ε χοmπλιχα⌡εσ.  Dοενασ δο χορπο ϖ−
τρεο ε δα ρετινα. Dοενασ ινφλαmατ⌠ριασ δο νερϖο ⌠πτιχο: Dιαγν⌠στιχο, τραταmεντο ε χοmπλιχα⌡εσ. 
Τραυmατισmοσ οχυλαρεσ ε θυειmαδυρασ οχυλαρεσ. Dοενασ δο τρατο υϖεαλ.  Τυmορεσ οχυλαρεσ. 
Σεmιολογια δασ πυπιλασ ε δοσ ρεφλεξοσ πυπιλαρεσ. Γλαυχοmασ. Εmεργνχιασ ε υργνχιασ εm Οφταλ−
mολογια. Dοενασ δα ⌠ρβιτα.  Τοξιχιδαδε mεδιχαmεντοσα οχυλαρ. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΟΡΤΟΠΕDΙΣΤΑ/ Μ⊃DΙΧΟ: ΟΡΤΟΠΕDΙΣΤΑ ΠΕDΙℑΤΡΙΧΟ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 
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Ανατοmια δο σιστεmα mυσχυλοεσθυελτιχο ε Αρτιχυλαρ. Εξαmε φσιχο ε σεmιολογια ορτοπδιχα. Φρα−
τυρασ, λυξα⌡εσ ε λεσ⌡εσ λιγαmενταρεσ δο εσθυελετο αξιαλ: mεχανισmο χαυσαλ, χλασσιφιχαο, διαγ−
ν⌠στιχο ε τραταmεντο. Φρατυρασ δο mεmβρο συπεριορ νο αδυλτο ε να χριανα: mεχανισmο χαυσαλ, 
χλασσιφιχαο, διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο. Φρατυρασ δο mεmβρο Ινφεριορ νο αδυλτο ε να χριανα: 
mεχανισmο χαυσαλ, χλασσιφιχαο, διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο. Αφεχ⌡εσ Ινφεχχιοσασ δο απαρεληο 
οστεοmιοαρτιχυλαρ. Πατολογιασ χονγνιτασ δο εσθυελετο αξιαλ, mεmβροσ συπεριορεσ ε mεmβροσ 
ινφεριορεσ, να χριανα ε νο αδυλτο. ςιασ δε αχεσσο εm χιρυργια τραυmατο−ορτοπδιχασ. Λεσ⌡εσ τυmο−
ραισ ε πσευδο τυmοραισ να χριανα ε νο αδυλτο, θυε αφεταm ο απαρεληο οστεοmιοαρτιχυλαρ. Dεσορ−
δενσ αδθυιριδασ αχοmετενδο α χαρτιλαγεm δε χρεσχιmεντο. Εmβριολογια, φισιολογια δο απαρεληο 
οστεοmιοαρτιχυλαρ. Προπεδυτιχα ε τραταmεντο δασ δεφορmιδαδεσ ανγυλαρεσ ε ροταχιοναισ, θυε 
αχοmετεm ο εσθυελετο αξιαλ ε απενδιχυλαρ. Ραδιολογια χονϖενχιοναλ ε αϖαναδα: ΤΧ, ΡΜ, ΥΣ. 
Ναϖεγαο. Προπεδυτιχα ε τραταmεντο δασ αφεχ⌡εσ δεγενερατιϖασ θυε αχοmετεm ο εσθυελετο 
αξιαλ ε απενδιχυλαρ. Dοενασ Οχυπαχιοναισ Ρελαχιοναδασ αο Τραβαληο−DΟΡΤ (εξ− Λ.Ε.Ρ.). Αφεχ⌡εσ 
δα Χολυνα ςερτεβραλ−Χερϖιχοβραθυιαλγιασ, Dορσαλγιασ, Λοmβαλγιασ ε Λοmβοχιαταλγιασ Αγυδασ ε 
Χρνιχασ. Υργνχιασ εm Τραυmατο−ορτοπδιχασ ε Εmεργνχιασ Τραυmατο−ορτοπδιχασ. Dοενασ 
Οστεοmεταβ⌠λιχασ. 

 

Μ⊃DΙΧΟ: ΟΤΟΡΡΙΝΟΛΑΡΙΝΓΟΛΟΓΙΣΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Σεmιολογια δα φυνο δα φαρινγε, δα λαρινγε, δο ναριζ, δοσ σειοσ παρασαναισ ε αυδιτιϖα ε χοmπλιχα−
⌡εσ οτορρινολαρινγολ⌠γιχασ. Ιντερπρεταο δοσ ρεσυλταδοσ να αϖαλιαο αυδιολ⌠γιχα (χαραχτερστιχασ 
χοmπορταmενταισ ε αυδιοmτριχασ δασ περδασ αυδιτιϖασ, χλασσιφιχαο δασ περδασ αυδιτιϖασ, θυαν−
το ◊ τοπογραφια ε γραυ, χονφιγυραο δο αχηαδοσ αυδιοmτριχασ). Πρ⌠τεσε αυδιτιϖα (χαραχτερστιχασ 
φσιχασ ε ελετροαχστιχασ, mολδεσ αυριχυλαρεσ, αϖαλιαο, πρεσχριο ε ινδιχαο, αχονσεληαmεντο ε 
οριενταο). Εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ ινϖασιϖοσ ε νο ινϖασιϖοσ δε υσο χορριθυειρο να πρ〈τιχα 
χλνιχα δι〈ρια; Εmεργνχιασ χλνιχασ; ⊃τιχα ε λεγισλαο προφισσιοναλ; Πσιχολογια mδιχα; Φαρmαχολο−
για; Χοντρολε δε ινφεχ⌡εσ ηοσπιταλαρεσ. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΠΡΟΧΤΟΛΟΓΙΣΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 
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Ανατοmια. Εσφνχτερεσ ανορρεταισ ε mσχυλο ελεϖαδορ δο νυσ. ςασχυλαριζαο ε ινερϖαο. Εmβρι−
ολογια. Φισιολογια ανορρεταλ. Βασεσ δα χιρυργια δο ιντεστινο γροσσο. Ανατοmια, εmβριολογια ε φισιολο−
για. Ανατοmια δα παρεδε αντερολατεραλ δο αβδοmε. Ινχισ⌡εσ αβδοmιναισ. Τχνιχα γεραλ δασ λαπαρο−
τοmιασ. Χιρυργια ϖδεο−λαπαροσχ⌠πιχα χολορρεταλ. Dιαγν⌠στιχο δασ δοενασ δο νυσ, ρετο ε χ⌠λον. 
Εξαmε δο αβδοmε ε προχτολ⌠γιχο, Χολονοσχοπια, Εξαmε ραδιολ⌠γιχο σιmπλεσ ε χοντρασταδο. Το−
mογραφια χοmπυταδοριζαδα, ρεσσοννχια mαγντιχα ε υλτρασσονογραφια ενδο−ρεταλ. Dοενα ηεmορ−
ροιδ〈ρια. Ετιοπατογενια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Dιαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χονδυτα τεραπυτι−
χα. Χριπτιτε ε παπιλιτε. Αβσχεσσο ανορρεταλ. Ετιοπατογενια ε χλασσιφιχαο δοσ αβσχεσσοσ. Θυαδρο 
χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Χονδυτα τεραπυτιχα. Φισσυρα αναλ. Ετιοπατογενια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠σ−
τιχο. Dιαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χονδυτα τεραπυτιχα. Φστυλα αναλ. Ετιοπατογενια. Χλασσιφιχαο. Θυα−
δρο χλνιχο. Dιαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χονδυτα τεραπυτιχα. Ηιδρο αδενιτε συπυρατιϖα. Ετιοπατογε−
νια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χονδυτα τεραπυτιχα. Dοενα πιλονιδαλ σαχροχοχχ−
γεα. Ετιοπατογενια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Dιαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χονδυτα τεραπυτιχα. 
Πρυριδο αναλ. Ετιοπατογενια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Χονδυτα τεραπυτιχα. Dοενασ σεξυαλ−
mεντε τρανσmισσϖεισ εm Χολοπροχτολογια. Σνδροmε δα ιmυνοδεφιχινχια αδθυιριδα. Προλαπσο ε 
προχιδνχια δο ρετο. Ετιοπατογενια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Dιαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χονδυ−
τα τεραπυτιχα. Μαλφορmα⌡εσ χονγνιτασ δο χ⌠λον ε δα ρεγιο ανορρεταλ. Χλασσιφιχαο. Χονσιδε−
ρα⌡εσ εmβριολ⌠γιχασ. Ανοmαλιασ ασσοχιαδασ. Dιαγν⌠στιχο. Χονδυτα τεραπυτιχα. ινχοντιννχια 
αναλ. Ετιοπατογενια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Χονδυτα τεραπυτιχα. Αβδmεν αγυδο εm 
Χολοπροχτολογια − Ασπεχτοσ γεραισ δο διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο. Οβστρυο ιντεστιναλ. Ετιοπατογε−
νια ε φισιοπατολογια. Χονδυτα τεραπυτιχα. Τραυmατισmο αβδοmιναλ. Τραυmατισmο δο χ⌠λον ε ρετο. 
Ετιοπατογενια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Dιαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χονδυτα τεραπυτιχα. Τυmο−
ρεσ βενιγνοσ δο χ⌠λον, ρετο ε νυσ. Πρινχπιοσ φυνδαmενταισ δε ονχολογια. Βασεσ δα χιρυργια ονχο−
λ⌠γιχα. Φυνδαmεντοσ, ινδιχα⌡εσ ε χοντραινδιχα⌡εσ δα θυιmιοτεραπια, ραδιοτεραπια ε ιmυνοτερα−
πια νο χνχερ δο χ⌠λον ρετο ε νυσ. Χνχερ δο χ⌠λον, ρετο ε νυσ. Μεγαχ⌠λον. Μεγαχ⌠λον χηαγ〈−
σιχο. Ετιοπατογενια ε φισιολογια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Dιαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χοmπλιχα−
⌡εσ. Χονδυτα τεραπυτιχα. Εντεροχολοπατιασ παρασιτ〈ριασ. Ηελmιντασεσ, Προτοζοοσεσ. Επιδεmιολο−
για, θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Dιαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χονδυτα τεραπυτιχα. Dοενασ ινφλαmα−
τ⌠ριασ ινεσπεχφιχασ δο χ⌠λον ε δο ρετο. Ετιοπατογενια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Dιαγν⌠στιχο 
διφερενχιαλ. Χοmπλιχα⌡εσ. Χονδυτα τεραπυτιχα. Dοενασ ινφλαmατ⌠ριασ εσπεχφιχασ δο χ⌠λον ε δο 
ρετο. Ετιοπατογενια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χοmπλιχα⌡εσ. Χονδυτα τεραπυτιχα. 
Dοενα ισθυmιχα δο χ⌠λον ε ρετο. Φισιοπατολογια. Θυαδρο χλνιχο ε διαγν⌠στιχο. Dιαγν⌠στιχο διφε−
ρενχιαλ. Χονδυτα τεραπυτιχα. Dοενα διϖερτιχυλαρ δο χ⌠λον. Ετιοπατογενια. Φισιοπατολογια. Θυαδρο 
χλνιχο ε διαγν⌠στιχο διφερενχιαλ. Χοmπλιχα⌡εσ. Χονδυτα τεραπυτιχα. Εχτασιασ ϖασχυλαρεσ δο χ⌠−
λον. Ηεmορραγια διγεστιϖα βαιξα. Dεριϖα⌡εσ ιντεστιναισ. Ινδιχα⌡εσ. Τχνιχασ. Χοmπλιχα⌡εσ. Αλτε−
ρα⌡εσ δο η〈βιτο ιντεστιναλ. Σνδροmε δο ιντεστινο ιρριτ〈ϖελ. Ασπεχτοσ χλνιχοσ ε τεραπυτιχοσ. Dιε−
τασ εm χολοπατιασ. 

Μ⊃DΙΧΟ: ΠΣΙΘΥΙΑΤΡΑ/ Μ⊃DΙΧΟ: ΠΣΙΘΥΙΑΤΡΑ ΙΝΦΑΝΤΙΛ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Πσιχοπατολογια. Dελιριυm, δεmνχια, τρανστορνοσ αmνσιχοσ ε ουτροσ τρανστορνοσ χογνιτιϖοσ; 
Τρανστορνοσ ρελαχιοναδοσ αο υσο δε συβστνχιασ πσιχοατιϖασ; Εσθυιζοφρενια ε ουτροσ τρανστορνοσ 
πσιχ⌠τιχοσ; Τρανστορνοσ δο ηυmορ; Τρανστορνοσ δε ανσιεδαδε; Τρανστορνοσ σοmατοφορmεσ; Τρανσ−
τορνοσ αλιmενταρεσ; Τρανστορνοσ δο σονο; Τρανστορνοσ δε αδαπταο ε τρανστορνο δε εστρεσσε 
π⌠σ−τραυm〈τιχο; Τρανστορνοσ δισσοχιατιϖοσ; Τρανστορνοσ δα ιδεντιδαδε ε δα πρεφερνχια σεξυαλ; 
Τρανστορνοσ δα περσοναλιδαδε; Τρανστορνοσ φαχτχιοσ, σιmυλαο, νο αδεσο αο τραταmεντο; 
Τρανστορνοσ εmοχιοναισ ε χοmπορταmενταισ χοm ινχιο υσυαλmεντε οχορρενδο δυραντε α ινφνχια 
ου αδολεσχνχια; Ιντερ χονσυλτα πσιθυι〈τριχα; Εmεργνχιασ πσιθυι〈τριχασ; Πσιχοτεραπιασ; Πσιχοφαρ−
mαχολογια ε Πσιχοφαρmαχοτεραπια; Ελετροχονϖυλσοτεραπια ε ουτρασ τεραπιασ βιολ⌠γιχασ; Πσιθυιατρια 
Φορενσε; Επιδεmιολογια δοσ τρανστορνοσ πσιθυι〈τριχοσ; Πσιθυιατρια σοχιαλ ε πρεϖεντιϖα. 
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Μ⊃DΙΧΟ: ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΑ 

Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; ελεmεντοσ χονχειτυαισ δα: Ατενο Πριm〈ρια, 
Εστρατγια Σαδε δα Φαmλια, Νχλεο Αmπλιαδο δε Σαδε δα Φαmλια ε Ατενο Β〈σιχα (ΝΑΣΦ−ΑΒ), 
Χοντρολε δε δοενασ χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ,  Προγραmα Ναχιοναλ δε Μεληορια δο Αχεσσο ε 
δα Θυαλιδαδε δα Ατενο Β〈σιχα (ΠΜΑΘ−ΑΒ). Τραβαληο εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ. Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα; Πολτιχα Ναχιοναλ δε Προmοο δε Σαδε. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ηυ−
mανιζαο. 

Ανατοmια χιρργιχα ε ιmαγινολογια δο τρατο υριν〈ριο ε γενιταλ. Τραυmατισmο υρογενιταλ. Τυmορεσ 
ρεναισ. Τυmορεσ δε πρ⌠στατα. Τυmορεσ δε βεξιγα. Τυmορεσ δα συπραρρεναλ. Τυmορεσ δο Υροεπιτ〈−
λιο αλτο. Τυmορεσ δε τεστχυλο. Τυmορεσ δε πνισ. Λιτασε Υριν〈ρια. Ινφεχ⌡εσ Υριν〈ριασ. Τυβερχυλο−
σε υρογενιταλ. Τρανσπλαντε ρεναλ. Υροπεδιατρια. Ινφερτιλιδαδε Μασχυλινα. Dισφυνο Ερτιλ. Υρολογια 
Φεmινινα. Υρονευρολογια. Ενδουρολογια ε Χιρυργια ςδεο λαπαροσχ⌠πιχα. Dοενασ Σεξυαλmεντε 
Τρανσmισσϖεισ. 

ΝΥΤΡΙΧΙΟΝΙΣΤΑ 

Αδmινιστραο δε σερϖιοσ δε αλιmενταο: πλανεϕαmεντο, οργανιζαο, εξεχυο δε χαρδ〈πιο ε 
προχεδιmεντοσ δεσδε χοmπρασ, ρεχεπο, εστοχαγεm ε διστριβυιο δε γνεροσ, σανεαmεντο ε 
σεγυρανα να προδυο δε αλιmεντοσ, ασπεχτοσ φσιχοσ, mτοδοσ δε χονσερϖαο, τχνιχα δε ηιγι−
ενιζαο δα 〈ρεα φσιχα, εθυιπαmεντοσ ε υτενσλιοσ. Τχνιχα Dιεττιχα: χονχειτο, χλασσιφιχαο ε 
χοmποσιο θυmιχα. Χαραχτερστιχασ οργανολιπτιχασ, σελεο, χονσερϖαο, Πρ−πρεπαρο, πρεπαρο ε 
διστριβυιο δοσ αλιmεντοσ. Ηιγιενε δοσ αλιmεντοσ, παρmετροσ ε χριτριοσ παρα ο χοντρολε ηιγινι−
χο−σανιτ〈ριο. Σιστεmα δε αν〈λισε δε περιγοσ εm ποντοσ χρτιχοσ δε χοντρολε − ΑΠΠΧΧ. ςιγιλνχια ε 
Λεγισλαο Σανιτ〈ρια. Νυτριο Νορmαλ: χονχειτο δε αλιmενταο ε νυτριο, χριτριο ε αϖαλιαο δε 
διετασ νορmαισ ε εσπεχιαισ, Λεισ δα αλιmενταο. Νυτριεντεσ: δεφινιο, προπριεδαδεσ, βιοδισπονι−
βιλιδαδε, φυνο, διγεστο, αβσορο, mεταβολισmο, φοντεσ αλιmενταρεσ ε ιντεραο. Νυτριο mα−
τερνο−ινφαντιλ; χρεσχιmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο εm τοδα φαιξα ετ〈ρια. Γεσταο ε λαχταο, νυτριο 
δο λαχτεντε ε δα χριανα δε βαιξο πεσο. Dεσνυτριο να ινφνχια. Οργανιζαο, πλανεϕαmεντο ε 
γερενχιαmεντο δο Λαχτ〈ριο ε Βανχο δε Λειτε Ηυmανο. Νυτριο εm Σαδε Πβλιχα: νοο δε επι−
δεmιολογια δασ δοενασ νυτριχιοναισ, ινφεχχιοσασ, m〈 νυτριο προτειχο−χαλ⌠ριχα, ανεmιασ ε χαρν−
χιασ νυτριχιοναισ. ςιγιλνχια νυτριχιοναλ. Πολτιχασ πβλιχασ εm αλιmενταο ε νυτριο. Αϖαλιαο 
νυτριχιοναλ. Επιδεmιολογια δα δεσνυτριο προτειχο−χαλ⌠ριχα. Αϖαλιαο δοσ εσταδοσ νυτριχιοναισ 
νασ διφερεντεσ φαιξασ ετ〈ριασ. Dιετοτεραπια δασ δοενασ χρνιχοσ νο τρανσmισσϖεισ ε χυιδαδοσ 
νυτριχιοναισ νασ ενφερmιδαδεσ ε να 3♠ ιδαδε ε ατιϖιδαδεσ δο νυτριχιονιστα να ΕΜΤΝ. Μοδιφιχαο 
δα διετα νορmαλ ε παδρονιζαο ηοσπιταλαρ. Νυτριο εντεραλ: ινδιχαο, τχνιχα δε αδmινιστραο, 
πρεπαρο ε διστριβυιο. Σελεο ε χλασσιφιχαο δασ φ⌠ρmυλασ εντεραισ ε ινφαντισ. 

ΠΣΙΧΛΟΓΟ / ΠΣΙΧΛΟΓΟ に ΓΥΑΡDΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ 
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Ηιστ⌠ριχο δα Πσιχολογια; Μτοδοσ δα Πσιχολογια; Ο Αρχο ρεφλεξο; Α Ιντελιγνχια; Α Μοτιϖαο ε α 
Απρενδιζαγεm; Ο προχεσσο δε απρενδιζαγεm σεγυνδο Πιαγετ; Α Περσοναλιδαδε; Α σενσαο ε α 
περχεπο; Α Πσιχαν〈λισε; Ο Γεσταλτ − Τεραπια; Ο Βεηαϖιορισmο; Οσ τεστεσ πσιχολ⌠γιχοσ; Ετιολογια 
δασ Dεφιχινχιασ Μενταισ; Dεσορδενσ δα Περσοναλιδαδε; Dεφιχινχιασ Μενταισ; Χονηεχιmεντοσ εm 
Πσιχοmοτριχιδαδε; Πσιχοτεραπια δε γρυπο; Dεσενϖολϖιmεντο ινφαντιλ; Πσιχοτεραπια Βρεϖε; Οριεντα−
ο Φαmιλιαρ; σιστεmα δε ΡΗ: χονχειτοσ ε οβϕετιϖοσ δεσενϖολϖιmεντο οργανιζαχιοναλ; ρεχρυταmεντο 
δε ΡΗ: χονχειτο ε εξεχυο; εταπασ δο προχεσσο δε ρεχρυταmεντο, φοντεσ δε ρεχρυταmεντο, πρε−
ϖισο δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ; σελεο δε πεσσοαλ: χονχειτο, τχνιχασ δε σελεο, εντρεϖιστα δε σελε−
ο, οβϕετιϖοσ ε τιποσ δε εντρεϖιστα; τεστεσ δε σελεο: χονχειτο ε εσπχιεσ; τρειναmεντο δε πεσ−
σοαλ: χονχειτο, ιmπορτνχια ε οβϕετιϖοσ, λεϖανταmεντο δασ νεχεσσιδαδεσ δε τρειναmεντο, πλανε−
ϕαmεντο, οργανιζαο, εξεχυο ε αϖαλιαο δο τρειναmεντο; Αϖαλιαο δε δεσεmπενηο: χονχειτο 
ε οβϕετιϖοσ mτοδοσ δε αϖαλιαο δε δεσεmπενηο, εντρεϖιστασ νασ αϖαλια⌡εσ δε δεσεmπενηο; 
πσιχολογια δο δεσενϖολϖιmεντο φσιχο, χογνιτιϖο, αφετιϖο ε εmοχιοναλ; αϖαλια⌡εσ πσιχολ⌠γιχασ: 
φυνδαmεντοσ δασ mεδιδασ πσιχολ⌠γιχασ; θυαλιδαδε δε ϖιδα νο τραβαληο; σαδε χολετιϖα: πολτιχασ 
δε σαδε mενταλ; σαδε mενταλ ε τραβαληο; γεστο δε πεσσοασ, οργανιζαο, ιντελιγνχια εmοχιο−
ναλ, γεστο δε mαρκετινγ πεσσοαλ ε χονχειτο mεταχοmπετνχια. 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο δε ενσινο mδιο/ τχνιχο 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ− 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Ιντερπρεταο δε τεξτο. Φοντιχα (αχεντυαο τνιχα ε γρ〈φιχα). Σινταξε (αν〈λισε σιντ〈τιχα, φυν⌡εσ 
σιντ〈τιχασ, τερmοσ δα οραο: εσσενχιαισ, ιντεγραντεσ ε αχεσσ⌠ριοσ). Ορα⌡εσ χοορδεναδασ. Ορα⌡εσ 
συβορδιναδασ συβσταντιϖασ, αδϕετιϖασ ε αδϖερβιαισ. Χονχορδνχια ϖερβαλ ε νοmιναλ. Ρεγνχια ϖερ−
βαλ ε νοmιναλ. Πρεδιχαο ϖερβαλ. Χρασε. Χολοχαο προνοmιναλ. Σεmντιχα: Σιγνιφιχαο δασ παλα−
ϖρασ νο χοντεξτο. Ηοmνιmασ, παρνιmασ, αντνιmασ, σιννιmασ, mονοσσεmια ε πολισσεmια. 
Σεντιδο δενοτατιϖο ε χονοτατιϖο (φιγυραδο). Ποντυαο γρ〈φιχα. ςχιοσ δε λινγυαγεm. 

ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΗΙΣΤΡΙΧΟΣ, ΓΕΟΓΡℑΦΙΧΟΣ, ΕΧΟΝΜΙΧΟΣ Ε ΧΥΛΤΥΡΑΙΣ 

Λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο ε διϖισο πολτιχα δο Βρασιλ. Εσταδοσ ε χαπιταισ.  Εσταδο δε Σαντα Χατα−
ρινα: λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο.  Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι: λοχαλιζαο, λιmιτεσ, 〈ρεα, 
ποπυλαο, εχονοmια. Ασπεχτοσ ηιστ⌠ριχοσ ε χυλτυραισ δε Σαντα Χαταρινα: Πριmειροσ ποϖοαδορεσ, 
χολονιζαο, λεγαδο δοσ ιmιγραντεσ, φολχλορε. Φατοσ ιmπορταντεσ δα Ηιστ⌠ρια Χαταρινενσε: Ποϖοα−
mεντο ςιχεντιστα, Ποϖοαmεντο Αοριανο, Ινϖασο εσπανηολα (1777), Ρεϖολυο Φεδεραλιστα, Γυερ−
ρα δο Χοντεσταδο. Α εχονοmια δε Σαντα Χαταρινα: Ατιϖιδαδεσ εχονmιχασ, ιmπορτνχια παρα α 
εχονοmια βρασιλειρα. Μυνδο ατυαλ: ο χρεσχιmεντο δα ποπυλαο, α δεσιγυαλδαδε να προδυο ε 
διστριβυιο δε αλιmεντοσ. Προβλεmασ εχολ⌠γιχοσ: ο λιξο, α πολυιο, ασ αλτερα⌡εσ χλιm〈τιχασ, α 
διστριβυιο δε ρεχυρσοσ ηδριχοσ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 

Γενεραλιδαδεσ Αδmινιστρατιϖασ ε Χοντ〈βεισ. Χονηεχιmεντοσ Β〈σιχοσ σοβρε Λιχιτα⌡εσ (Λει 
8.666/93). Χορρεσπονδνχια Οφιχιαλ. Χονηεχιmεντο δε αρθυιϖο, ρεδαο αδmινιστρατιϖα, χαρτα 
χοmερχιαλ, ρεθυεριmεντο, χιρχυλαρ, mεmορανδο, οφχιοσ, τελεγραmα. Χορρειο ελετρνιχο. Χονηεχι−
mεντο δασ ροτινασ δε εξπεδιο δε χορρεσπονδνχια. Νο⌡εσ γεραισ δε ρελα⌡εσ ηυmανασ. Χο−
νηεχιmεντοσ γεραισ δασ ροτινασ αδmινιστρατιϖασ. 
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ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΑΠΟΙΟ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ 

Dεφιχινχια, δεφιχινχια φσιχα, δεφιχινχια ϖισυαλ, δεφιχινχια αυδιτιϖα, δεφιχινχια mενταλ, δεφιχιν−
χια mλτιπλα, συρδο χεγυειρα, τρανστορνοσ γλοβαισ δο δεσενϖολϖιmεντο. Νυτριο ε Αλιmενταο. 
Ηιγιενε ε χυιδαδοσ χορποραισ. Σαδε ε βεm−εσταρ. Πρεϖενο δε αχιδεντεσ ε Πριmειροσ Σοχορροσ. 
Οργανιζαο δοσ Εσπαοσ ε Ροτινα). Εστατυτο δα χριανα ε δο αδολεσχεντε に ΕΧΑ, Λει ν≡ 
8069/1990. 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ ΙΝΣΤΡΥΜΕΝΤΟ DΕ ΧΟΡDΑ−ςΙΟΛΙΝΟ, ΓΥΙΤΑΡΡΑ Ε ςΙΟΛ℘Ο/ 

Οβϕετιϖο δασ ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ. Ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ: δεσπερτανδο α χριατιϖιδα−
δε, οσ ταλεντοσ ε mεληορανδο ο δεσεmπενηο εm σαλα δε αυλα. Ατιϖιδαδεσ χοmπλεmενταρεσ: δε−
σενϖολϖιmεντο δασ ηαβιλιδαδεσ mοτορασ εστmυλο ◊ σοχιαλιζαο ε ο σενσο δε χοοπεραο ε εθυι−
πε.  Νο⌡εσ δε Ηιστ⌠ρια δα Αρτε. Ελεmεντοσ δα τεορια mυσιχαλ. 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ DΑΝ∩Α 

Οβϕετιϖο δασ ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ. Ατιϖιδαδεσ εξτραχυρριχυλαρεσ: δεσπερτανδο α χριατιϖιδα−
δε, οσ ταλεντοσ ε mεληορανδο ο δεσεmπενηο εm σαλα δε αυλα. Ατιϖιδαδεσ χοmπλεmενταρεσ: δε−
σενϖολϖιmεντο δασ ηαβιλιδαδεσ mοτορασ εστmυλο ◊ σοχιαλιζαο ε ο σενσο δε χοοπεραο ε εθυι−
πε.  Ελεmεντοσ β〈σιχοσ δα δανα. Αγιλιδαδε, χοορδεναο, εθυιλβριο, φλεξιβιλιδαδε, ρεσιστνχια ε 
ριτmο. 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ/ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ−ΕΣΦ 

Λεγισλαο δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε − ΣΥΣ.  Οργανιζαο δοσ σερϖιοσ δε σαδε νο Βρασιλ: Σιστε−
mα ∨νιχο δε Σαδε に πρινχπιοσ ε διρετριζεσ, χοντρολε σοχιαλ; Ινδιχαδορεσ δε σαδε. Σιστεmα δε 
νοτιφιχαο ε δε ϖιγιλνχια επιδεmιολ⌠γιχα ε σανιτ〈ρια. Πολτιχα Ναχιοναλ δα Ατενο Β〈σιχα, Πολτιχα 
Ναχιοναλ δε Προmοο δα Σαδε. 

Πρεπαραο ε αχοmπανηαmεντο δο χλιεντε να ρεαλιζαο δε εξαmε διαγν⌠στιχο; Σιναισ ϖιταισ ε 
mεδιδασ αντροποmτριχασ; Χοντρολε Ηδριχο ε Dιυρεσε; Τχνιχα δε ηιγιενε, χονφορτο ε σεγυρανα 
δο χλιεντε. Ποσι⌡εσ παρα εξαmεσ; Χυιδαδοσ δε ενφερmαγεm αο παχιεντε εm σιτυαο δε υργνχια 
ε εmεργνχια; Ηυmανιζαο δο ατενδιmεντο αο χλιεντε/παχιεντε νο αmβυλατ⌠ριο ε/ου νο ηοσπι−
ταλ; Λιmπεζα ε πρεπαρο δα υνιδαδε δο παχιεντε; Προχεδιmεντοσ δε ενφερmαγεm να αδmισσο, 
αλτα, τρανσφερνχια ε ⌠βιτο; Πρινχπιοσ δε πρεπαρο ε αδmινιστραο δε mεδιχαmεντοσ; Μανυσειο δε 
εθυιπαmεντοσ ε mατεριαισ εστεριλιζαδοσ; Χυρατιϖο σιmπλεσ. Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm εm χλνιχα 
mδιχα; Ασσιστνχια δε ενφερmαγεm αο παχιεντε ιδοσο. Χυιδαδοσ δε ενφερmαγεm α χλιεν−
τεσ/παχιεντεσ νασ διϖερσασ εταπασ δο τραταmεντο χιρργιχο: πρ/τρανσ ε π⌠σ−οπερατ⌠ριοσ δασ χιρυρ−
γιασ γεραισ; Νορmασ ε ροτινασ δο χεντρο χιρργιχο; Τρανστορνοσ mενταισ: χονχειτο, ετιολογια, επι−
δεmιολογια, σιναισ ε σιντοmασ χλνιχοσ, φαρmαχοτεραπια, ασσιστνχια δε ενφερmαγεm; Αλχοολισmο; 
Εmεργνχιασ; Νο⌡εσ β〈σιχασ σοβρε ο προχεσσο γεσταχιοναλに σιναισ ε σιντοmασ; Ασσιστνχια δε 
ενφερmαγεm νο πρ−ναταλ, παρτο. Χοmπλιχα⌡εσ ε δοενασ δεχορρεντεσ δα γραϖιδεζ; Αλειταmεντο 
mατερνο; Αγραϖοσ σοχιαισ: α χριανα ε αο αδολεσχεντε δε ϖιολνχια ε αβανδονο; Ασσιστνχια δε 
ενφερmαγεm νο ατενδιmεντο γινεχολ⌠γιχο; Ανοτα⌡εσ δε ενφερmαγεm. Ασσιστνχια αο χλιεν−
τε/παχιεντε εm τραταmεντο χλνιχο ε χιρργιχο. Προγραmα Ναχιοναλ δε Ιmυνιζαο−ΠΝΙ. Νοτιφιχαο 
δασ δοενασ Τρανσmισσϖεισ: Πρεϖενο ε Χοντρολε. 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΕ ΛΑΒΟΡΑΤΡΙΟ 
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Αmοστραγεm, χολετα ε πρεσερϖαο δε αmοστρασ, ρεγιστρο, πρεπαραο ε δισσολυο δε αmοστρασ. 
ΗΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Παρτε σ⌠λιδα ε λιθυιδα δο σανγυε, Χολετα δε σανγυε, ϖενοσο ε χαπιλαρ. Εσφρεγαοσ 
εm λmινασ, χοραντεσ 〈χιδοσ, β〈σιχοσ ε νευτροσ, mτοδοσ δε χολοραο.  ΥΡΙΝℑΛΙΣΕΣ: Χολετα−
Εξαmε Μιχροσχ⌠πιχο ε Μαχροσχ⌠πιχο. ΧΟΠΡΟΛΟΓΙΑ: Εξαmε Μαχροσχ⌠πιχο ε Μιχροσχ⌠πιχο, Μτο−
δοσ Παρασιτ⌠γιχοσ: Μτοδο δε σεδιmενταο (δε Ηοφφmαν, Πονσ ε ϑανερ), Μτοδο δε χεντριφυγα−
ο−φλυτυαο, χοm ο συλφατο δε ζινχο (Φαυστ ε Χολσ). Μτοδο δε ΜΙΦ (mερτιολατο−ιοδο−φορmολ), 
(Βλαγγ ε χολσ.,). Μτοδο ε Βαερmαν−Μοραεσ. Προτοζο〈ριοσ ε Μεταζο〈ριοσ.  ΜΙΧΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ε 
ΙΜΥΝΟΛΟΓΙΑ: Μορφολογια ε Φισιολογια Βαχτεριανα, (Χολοραο δε Γραm, ε Ζιεηλ−Νιελσεν). Αντγε−
νοσ, ε Αντιχορποσ, Εστεριλιζαο ε Dεσινφεχο (Τεmπερατυρα, τεmπο, Αυτοχλαϖε ε Εστυφα). 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΡΑDΙΟΛΟΓΙΑ 

Ραδιοπροτεο. Πρινχπιοσ β〈σιχοσ ε mονιτοριζαο πεσσοαλ ε αmβιενταλ. Χονηεχιmεντοσ τχνιχοσ 
σοβρε οπεραχιοναλιδαδε δε εθυιπαmεντοσ εm ραδιολογια. Χmαρα εσχυρα に mανιπυλαο δε φιλmεσ, 
χηασσισ, χρανσ ρεϖελαδορεσ ε φιξαδορεσ, προχεσσαδορα δε φιλmεσ. Χmαρα χλαρα に σελεο δε εξα−
mεσ, ιδεντιφιχαο; εξαmεσ γεραισ ε εσπεχιαλιζαδοσ εm ραδιολογια. Φλυξογραmα τχνιχο に αδmινισ−
τρατιϖο に ρεγιστρο δο παχιεντε, ιδεντιφιχαο, ενχαmινηαmεντο δε λαυδοσ, αρθυιϖαmεντο. 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε χυρσο δε ενσινο φυνδαmενταλ 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ 

Σλαβα ε διϖισο σιλ〈βιχα. Χλασσεσ γραmατιχαισ: Συβσταντιϖο, γνερο (mασχυλινο ε φεmινινο), νmερο 
(σινγυλαρ ε πλυραλ) ε γραυ (διmινυτιϖο ε αυmεντατιϖο). Χλασσιφιχαο δο συβσταντιϖο (πρ⌠πριο, χο−
mυm ε χολετιϖο). Αδϕετιϖο (νmερο ε γνερο). 

ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΗΙΣΤΡΙΧΟΣ, ΓΕΟΓΡℑΦΙΧΟΣ, ΕΧΟΝΜΙΧΟΣ Ε ΧΥΛΤΥΡΑΙΣ 

Λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο ε διϖισο πολτιχα δο Βρασιλ. Εσταδοσ ε χαπιταισ.  Εσταδο δε Σαντα Χατα−
ρινα: λοχαλιζαο, 〈ρεα, ποπυλαο.  Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι: λοχαλιζαο, λιmιτεσ, 〈ρεα, 
ποπυλαο, εχονοmια. 

ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α ΝΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 

Ηιγιενε πεσσοαλ: λαϖαγεm δασ mοσ, ασσειο χορποραλ, ιmπορτνχια νο αmβιεντε δε τραβαληο. Πρε−
ϖενο δε δοενασ: αλιmενταο σαυδ〈ϖελ, πρ〈τιχα δε ατιϖιδαδεσ φσιχασ, ϖαχινα⌡εσ ε εξαmεσ 
πρεϖεντιϖοσ. Μεδιδασ παρα πρεϖενο δε αχιδεντεσ δε τραβαληο. ΕΠΙσ− Εθυιπαmεντοσ δε προτεο 
ινδιϖιδυαλ, θυαισ σο, ιmπορτνχια, θυανδο δεϖεm σερ υσαδοσ. Ρισχοσ να υτιλιζαο δε φερραmεν−
τασ, υτενσλιοσ ε m〈θυινασ νο τραβαληο, χυιδαδοσ θυε δεϖεmοσ τοmαρ. Χυιδαδοσ νο mανυσειο δε 
ενεργια ελτριχα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑΣ ΘΥΕΣΤ∏ΕΣ DΕ ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 

ΑΓΕΝΤΕ ΧΟΜΥΝΙΤℑΡΙΟ DΕ ΣΑ∨DΕ 
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ςισιτα Dοmιχιλιαρ, τερριτοριαλιζαο, Εδυχαο εm Σαδε, Τραβαληο εm Εθυιπε, Σαδε δο Αδολεσχεν−
τε, Σαδε Βυχαλ, Σαδε Μενταλ, Ατενο ◊ Πεσσοα χοm Dεφιχινχια, Πλανεϕαmεντο Φαmιλιαρ, Χαλεν−
δ〈ριο δε ϖαχινασ. Νο⌡εσ δε Πρεϖενο δε Dοενασ ε Προmοο ◊ Σαδε. Χαραχτερστιχασ ε πρε−
ϖενο δα: Dιαρρεια, Χ⌠λερα, Dενγυε, Dοενα δε Χηαγασ, Εσθυιστοσσοmοσε, Φεβρε Τιφοιδε, Μενιν−
γιτε, Ττανο, Σαραmπο, Τυβερχυλοσε, Ηεπατιτε, Ηανσενασε, Dιφτερια, Dιαβετε, Ηιπερτενσο Αρτεριαλ, 
Ραιϖα ε Λεισηmανιοσε. Σαδε δα mυληερ, Σαδε δα χριανα, Σαδε δο αδυλτο, Σαδε δο ιδοσο, Dο−
ενασ σεξυαλmεντε τρανσmισσϖεισ/ΑΙDΣ. 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΧΟΜΒΑΤΕ ℵΣ ΕΝDΕΜΙΑΣ 

Νο⌡εσ β〈σιχασ δε πρεϖενο, σιντοmασ, χλασσιφιχαο δοασ αγεντεσ χαυσαδορεσ δε ενδεmιασ. 
Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Επιδεmιολογια: Νοτιφιχαο χοmπυλσ⌠ρια; Ινϖεστιγαο; Ινθυριτο; Συρτο; Βλο−
θυειο; Επιδεmια; Ενδεmια; Χοντρολε δε αγραϖοσ. ςιγιλνχια εm Σαδε δα Dενγυε, Εσθυιστοσσοmο−
σε, Χηικυνγυνψα, Μαλ〈ρια, Ραιϖα Ηυmανα, Λεισηmανιοσε ε Φεβρε Αmαρελα. Dιρετριζεσ Ναχιοναισ 
παρα πρεϖενο ε χοντρολε δε επιδεmιασ δα Dενγυε. 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο 

Χυιδαδοσ χοm α ηιγιενε να πρεπαραο ε οφερεχιmεντο δε αλιmεντοσ. Αλιmενταο σαυδ〈ϖελ. Ρε−
χεπο, χοντρολε δε θυαλιδαδε ε αρmαζεναmεντο δε γνεροσ αλιmεντχιοσ. Χοντρολε δε εστοθυε. 
Τχνιχασ δε ηιγιενιζαο. Τχνιχασ δε χονγελαmεντο ε δεσχονγελαmεντο. Απρεσενταο δοσ αλι−
mεντοσ α σερεm σερϖιοσ. Πρεπαρο δε αλιmεντοσ: τεmποσ δε χοχο δε γροσ, ϖερδυρασ, χαρνεσ, 
mινγαυσ ε σοπασ, σανδυιχηεσ; τχνιχασ δε χοχο. Τεmπεροσ χοmυmεντε υσαδοσ να πρεπαραο 
δε αλιmεντοσ. Χοντρολε δε ινσετοσ. Dεσρατιζαο. 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ (ΠΕDΡΕΙΡΟ)/ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ (ΕΝΧΑΝΑDΟΡ)/ ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ 

Νο⌡εσ δε Χαρπινταρια ε Μαρχεναρια. Αβερτυρα δε ϖαλασ. Νο⌡εσ δε παϖιmενταο. Νο⌡εσ δε 
πιντυρα. Νο⌡εσ δε ελετριχιδαδε. Νο⌡εσ δε Ηιδρ〈υλιχα. 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

Ματεριαισ, υτενσλιοσ ε τχνιχασ παρα α λιmπεζα δε ρουπασ, mατεριαισ, εθυιπαmεντοσ, βρινθυεδοσ ε 
αmβιεντεσ εσχολαρεσ. Λιmπεζα ε δεσινφεχο δε βανηειροσ, τοαλετεσ, ρεφειτ⌠ριοσ ε χοζινηασ. Ρεχε−
βιmεντο, χονφερνχια ε αρmαζεναmεντο δε mατεριαισ δε λιmπεζα.  Ρεχεβιmεντο, χονφερνχια ε 
αρmαζεναmεντο δε αλιmεντοσ. Χολετα ε σεπαραο δο λιξο. 

ΑΥΞΙΛΙΑΡ ΟΠΕΡΑΧΙΟΝΑΛ 

Ματεριαισ, υτενσλιοσ ε τχνιχασ υτιλιζαδοσ να λιmπεζα ε χονσερϖαο δε ϖιασ πβλιχασ ε εδιφιχα⌡εσ 
πβλιχασ. Χαπιναο, ροαγεm, αβερτυρα ω δεσοβστρυο δε ϖαλασ, ραλοσ ε τυβυλα⌡εσ. Χυλτιϖο δε 
φλορεσ ε πλαντασ ορναmενταισ.   

Ρεγρασ παρα σεπυλταmεντο: Dεχρετο ν≡ 9.402, δε 13 δε mαιο δε 2019. 

ΓΥΑΡDΑ ΠΑΤΡΙΜΟΝΙΑΛ 
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Νορmασ β〈σιχασ δε ατενδιmεντο αο πβλιχο. Χονηεχιmεντο δα τερmινολογια ε νορmασ δε ετιθυετα 
παρα ατενδιmεντο αο τελεφονε. Νο⌡εσ δε πριmειροσ σοχορροσ. Νο⌡εσ β〈σιχασ δε ϖιγιλνχια δε 
πατριmνιο.  Νο⌡εσ β〈σιχασ δε αλmοξαριφαδο. 
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ΑΝΕΞΟ 2 
ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ DΕ ΙΣΕΝ∩℘Ο DΟ ςΑΛΟΡ DΑ ΙΝΣΧΡΙ∩℘Ο 

DΑDΟΣ DΕ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ 

Νοmε χοmπλετο 

Φυνο τεmπορ〈ρια 

Ινσχριο ΡΓ ΧΠΦ 

Ρεθυεριmεντο 

ℵ Χοmισσο οργανιζαδορα δο Προχεσσο σελετιϖο δο Μυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι 

Ο χανδιδατο αχιmα ιδεντιφιχαδο ρεθυερ α ισενο δο ϖαλορ δα ινσχριο νο Προχεσσο σελετιϖο, χοm 
φυνδαmεντο να λεγισλαο αβαιξο ινδιχαδα. Ανεξα αο ρεθυεριmεντο α χοmπροϖαο εξιγιδα. 

 Σου βενεφιχιαδο πελα Λει Μυνιχιπαλ 3093/2010  

(ισενο δα ταξα δε ινσχριο παρα δοαδορεσ δε σανγυε). 

Ανεξο δοχυmεντο χοmπροβατ⌠ριο δα χονδιο δε δοαδορ δε σανγυε, εξπεδιδο πορ ⌠ργο οφι−
χιαλ ου πορ εντιδαδε χρεδενχιαδα πελα Υνιο, πελο Εσταδο ου πελο Μυνιχπιο, θυε δεϖερ〈 δισ−
χριmιναρ ο νmερο ε α δατα εm θυε φοραm ρεαλιζαδασ ασ δοα⌡εσ, θυε νο ποδε σερ ινφεριορ α 
01 (υmα) πορ ανο. 

 Σου ινσχριτο νο ΧΑD νιχο ε δεχλαρο, σοβ ασ πενασ δα λει, σερ mεmβρο δε φαmλια δε βαιξα 
ρενδα. 

Ινφορmο Νmερο δε Ιδεντιφιχαο Σοχιαλ (ΝΙΣ) ϖ〈λιδο, χοmπροϖανδο α ινσχριο νο Χαδαστρο 
∨νιχο παρα Προγραmασ Σοχιαισ. 

ΝΙΣ 

 Εστου ενθυαδραδο χοmο βενεφιχι〈ριο δα Λει Εσταδυαλ 10.567/1997 ε συα αλτεραο  
− Λει 17.457 /2018. 

Ανεξο Dοχυmεντο εξπεδιδο πελα εντιδαδε χολετορα οφιχιαλ ου χρεδενχιαδα, δισχριmινανδο ο 
νmερο ε α δατα εm θυε φοραm ρεαλιζαδασ ασ δοα⌡εσ δε σανγυε ου mεδυλα, νο ποδενδο σερ 
ινφεριορ α 03 (τρσ) ϖεζεσ ανυαισ (νο χασο δε δοαο δε σανγυε). 

Εστου χιεντε θυε α ΦΕΠΕΣΕ ποδερ〈 χονσυλταρ ο ⌠ργο γεστορ δο Χαδ∨νιχο παρα ϖεριφιχαο δασ 
ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πελο ρεθυερεντε. 

Νεστεσ τερmοσ, πεο δεφεριmεντο. 

_______________________ , _____ δε _______________ δε 2019. 

Ασσινατυρα δο Ρεθυερεντε 
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ΑΝΕΞΟ 3 
ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο συπεριορ 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ 

1 Ατενδερ ασ νεχεσσιδαδεσ ηυmανασ β〈σιχασ ε δε ρελα⌡εσ σοχιαισ, ϖιαβιλιζανδο διρειτοσ ε δε−
mοχρατιζανδο ινφορmα⌡εσ σοβρε σιτυα⌡εσ σοχιαισ δε υσυ〈ριοσ ε ουτροσ ασσυντοσ δε ιντερεσ−
σε πβλιχο, πρεστανδο ινφορmα⌡εσ χλαρασ ε ατενδιmεντο ηυmανιζαδο, τενδο χοmο πρεσσυ−
ποστοσ ο πρινχπιο δα ιντεγραλιδαδε, εθυιδαδε ε υνιϖερσαλιδαδε, πορ mειο δα πρεσταο δε 
σερϖιοσ σοχιαισ, δισπονδο δε ρεχυρσοσ τχνιχοσ, θυε ποσσιβιλιταm α ελαβοραο, χοορδεναο, 
mονιτοραmεντο, εξεχυο ε αϖαλιαο δε πολτιχασ σοχιαισ. 

2 Ελαβοραρ, εξεχυταρ, χοορδεναρ ε αϖαλιαρ πλανοσ, προγραmασ ε προϕετοσ θυε σεϕαm δε mβιτο δε 
ατυαο δο σερϖιο σοχιαλ, δεσενϖολϖιδοσ πελα αδmινιστραο πβλιχα, διρετα, ινδιρετα, εντιδαδεσ ε 
οργανιζα⌡εσ ποπυλαρεσ δοσ mυνιχπιοσ, εm χονφορmιδαδε χοm α λεγισλαο ε πολτιχασ σοχιαισ 
πβλιχασ, ϖισανδο αυξιλιαρ να προmοο δα mεληορια δα θυαλιδαδε δε ϖιδα δα ποπυλαο ε χονσολι−
δαρ ασ πολτιχασ πβλιχασ ε ο χοντρολε σοχιαλ: 

 Παρτιχιπανδο δε ρευνι⌡εσ, παλεστρασ ε πεσθυισασ; 

 Ελαβορανδο πεσθυισασ ε ρελατ⌠ριοσ; 

 Ρεαλιζανδο ϖισιτασ δοmιχιλιαρεσ θυανδο νεχεσσ〈ριο. 

3 Βυσχαρ α σολυο δε προβλεmασ ιδεντιφιχαδοσ πελο εστυδο δα ρεαλιδαδε σοχιαλ, α φιm δε χοντριβυιρ 
χοm α θυαλιδαδε δε ϖιδα ε ρεινσερο σοχιαλ δοσ ινδιϖδυοσ δο mυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι: 

Ρεαλιζανδο ϖισιτασ δοmιχιλιαρεσ; 

 Πρεστανδο ατενδιmεντο αο πβλιχο υσυ〈ριο δασ πολτιχασ σοχιαισ πβλιχασ; 

 Ενχαmινηανδο προϖιδνχιασ α ινδιϖδυοσ, γρυποσ ε ◊ ποπυλαο εm γεραλ; 

 Σολιχιτανδο ϖαγασ ϕυντο αοσ χεντροσ τεραπυτιχοσ θυανδο νεχεσσ〈ριο; 

 Αχοmπανηανδο τραταmεντοσ; 

 Dεσενϖολϖενδο α⌡εσ εδυχατιϖασ ε σ⌠χιοσ εδυχατιϖασ νασ υνιδαδεσ δε σαδε, εδυχαο ε 
ασσιστνχια σοχιαλ; 

 Εστιmυλανδο α παρτιχιπαο δα σοχιεδαδε χιϖιλ νασ ινστνχιασ χοmο νοσ Χονσεληοσ Μυνιχι−
παισ; 

 Πεσθυισανδο ο ιmπαχτο δοσ πλανοσ, προγραmασ ε προϕετοσ παρα εστε πβλιχο; 

 Ελαβορανδο παρεχερεσ, περχιασ, ρελατ⌠ριοσ ε ρεγιστροσ δασ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ. 

4 Ασσεσσοραρ, mονιτοραρ ε αϖαλιαρ προϕετοσ, προγραmασ, σερϖιοσ ε βενεφχιοσ σοχιοασσιστενχιαισ, βεm 
χοmο δα ρεδε πρεσταδορα δε σερϖιοσ, προϕετοσ ε προγραmασ σοχιοασσιστενχιαισ ινσχριτασ, ρεγιστρα−
δασ, χονϖενιαδασ ου παρχειρασ. 



Εσταδο δε Σαντα Χαταρινα− Πρεφειτυρα δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι− Προχεσσο Σελετιϖο −Εδιταλ 002/2019 

Π〈γινα 41 δε 65 

5 Πλανεϕαρ, οργανιζαρ ε αδmινιστραρ βενεφχιοσ ε σερϖιοσ σοχιαισ, αναλισανδο ο περφιλ δα ποπυλαο ε 
α δισπονιβιλιδαδε δελεσ, ϖισανδο οπορτυνιζαρ α ποπυλαο χοm ο περφιλ δε ϖυλνεραβιλιδαδε ου ρισχο 
σοχιαλ, ο αχεσσο αοσ βενεφχιοσ ε σερϖιοσ. 

6 Χοντριβυιρ χοm α εφετιϖιδαδε δα απλιχαο δοσ διρειτοσ δοσ χιδαδοσ ε δασ πολτιχασ σοχιαισ, πορ 
mειο δα προmοο σοχιαλ ϕυντο α εντιδαδεσ δα χοmυνιδαδε ε Χονσεληοσ Μυνιχιπαισ, ατραϖσ δα 
χοορδεναο ε/ου παρτιχιπαο εm ρευνι⌡εσ 

7 Ατενδερ α ποπυλαο εm χασοσ δε εmεργνχια ε χαλαmιδαδε, ιν λοχο ου εm αβριγοσ, αυξιλιανδο να 
ελαβοραο δε πλανοσ δε ασσιστνχια α δεφεσα χιϖιλ. 

8 Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορνεχερ 
συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε ατυαο. 

9 Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖανδο οσ 
προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπονιβιλιδαδε 
δελεσ. 

10 Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

11 Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 

12 Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο πλανε−
ϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 

13 Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο ε/ου 
χονφορmε δεmανδα. 

ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ Ε ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ ΕΣΦ 

1. Προmοϖερ α ατενο ιντεγραλ α σαδε, ταντο ινδιϖιδυαλ, χοmο χολετιϖα, εm τοδασ ασ φασεσ δο 
δεσενϖολϖιmεντο ηυmανο, πρεστανδο ασσιστνχια δε ενφερmαγεm νοσ διϖερσοσ εσπαοσ χοο−
περατιϖοσ, ϖισιτασ δοmιχιλιαρεσ, α⌡εσ εδυχατιϖασ, νορτεαδα πελοσ πρινχιπαισ ειξοσ δε ατυαο, 
νο χυιδαδο, γεστο, ενσινο ε πεσθυισα. 

2. Ρεαλιζαρ ο αχοληιmεντο ε α εσχυτα θυαλιφιχαδα δασ νεχεσσιδαδεσ δοσ υσυ〈ριοσ εm τοδοσ οσ 
ατενδιmεντοσ, προπορχιονανδο ατενο ηυmανιζαδα, ϖιαβιλιζανδο ο εσταβελεχιmεντο δε 
ϖνχυλο. 

3. Ρεαλιζαρ α χονσυλτα δε ενφερmαγεm. 
4. Ρεαλιζαρ α πρεσχριο δα Ασσιστνχια δε Ενφερmαγεm. 
5. Προπιχιαρ ο ατενδιmεντο δε ενφερmαγεm αοσ παχιεντεσ εm σευσ δοmιχλιοσ, θυανδο νεχεσ−

σ〈ριο. 
6. Πρεσταρ α ασσιστνχια εm ενφερmαγεm, προπιχιανδο mεληορεσ χονδι⌡εσ δε σαδε δο παχιεν−

τε. 
7. Πρεσχρεϖερ mεδιχαmεντοσ πρεϖιαmεντε εσταβελεχιδοσ εm προγραmα δε Σαδε Πβλιχα ε εm 

ροτινα απροϖαδα πελα ινστιτυιο δε σαδε. 
8. Βυσχαρ α ιντεγραλιδαδε ε α ρεσολυτιϖιδαδε δα ασσιστνχια πρεσταδα, πορ mειο δοσ χυιδαδοσ 

πρεσταδοσ δε ενφερmαγεm δε mαιορ χοmπλεξιδαδε τχνιχα, θυε εξιϕαm χονηεχιmεντο δε βα−
σε χιεντφιχα ε χαπαχιδαδε δε τοmαρ δεχισ⌡εσ ιmεδιατασ. 

9. ςιαβιλιζαρ α ρεσολυτιϖιδαδε δοσ τραταmεντοσ, αχοmπανηανδο οσ υσυ〈ριοσ νοσ προχεσσοσ δοσ 
ατενδιmεντοσ ελαβορανδο δοχυmεντοσ, προντυ〈ριοσ ε ουτροσ, οβσερϖανδο ασ ανοτα⌡εσ δασ 
απλιχα⌡εσ ε προχεδιmεντοσ ρεαλιζαδοσ. 

10. Πλανεϕαρ, προγραmαρ ε χοορδεναρ σερϖιοσ, εξεχυταρ ε mονιτοραρ πολτιχασ δε Σαδε πρεχονι−
ζαδασ πελα Γεστο Μυνιχιπαλ, χοm α φιναλιδαδε δε ιντερϖιρ νο προχεσσο σαδε/δοενα δοσ χι−
δαδοσ, φαmλια ε χοmυνιδαδε, σεγυνδο οσ πρινχπιοσ δε ΣΥΣ, ϖισανδο χοντριβυιρ χοm α θυα−
λιδαδε δε ϖιδα δα ποπυλαο, πορ mειο δα εξεχυο δε προγραmασ, προϕετοσ ε α⌡εσ εστρατ−
γιχασ. 
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11. Dισσεmιναρ χονηεχιmεντοσ ε προmοϖερ σαδε, πορ mειο δα πρεσταο δε οριεντα⌡εσ σοβρε 
σαδε, χυιδαδοσ πεσσοαισ ε φαmιλιαρεσ, ρεαλιζανδο ρευνι⌡εσ, γρυποσ δε σερϖιο, γρυποσ να 
χοmυνιδαδε, τραβαληοσ ινδιϖιδυαισ ε φαmιλιαρεσ. 

12. Προπιχιαρ υm ατενδιmεντο δε θυαλιδαδε ε βενεφιχιαρ α ποπυλαο, ατραϖσ δο δεσενϖολϖι−
mεντο ε εξεχυο δε προϕετοσ παρα προγραmασ δο mυνιχπιο, αναλισανδο νεχεσσιδαδεσ, εσ−
τυδανδο ϖιαβιλιδαδε ε φαζενδο απρεσεντα⌡εσ. 

13. Προδυζιρ αν〈λισεσ, ρελατ⌠ριοσ, mατεριαλ εδυχατιϖο ε βολετινσ, πρεπαρανδο ινφορmα⌡εσ εm σα−
δε, ϖισανδο προπιχιαρ δεβατε, ινφορmαο ε διϖυλγαο ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε ε σερϖιδορεσ δο 
mυνιχπιο. 

14. Παρτιχιπαρ νοσ προγραmασ ε ατιϖιδαδεσ δε ασσιστνχια ιντεγραλ ◊ σαδε ινδιϖιδυαλ ε δε γρυποσ 
εσπεχφιχοσ, βεm χοmο δε προγραmασ δε τρειναmεντο ε απριmοραmεντο δε πεσσοαλ δε σα−
δε, προγραmασ δε ηιγιενε ε σεγυρανα δο τραβαληο ε δε πρεϖενο δε αχιδεντεσ ε δοενασ 
οχυπαχιοναισ. 

15. Ποσσιβιλιταρ α πλενα ατενο πρεσταδα αοσ υσυ〈ριοσ, ιντεγρανδο α εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ δε 
σαδε ε ϖιγιλνχια, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο, χολαβορανδο να ελαβοραο, δεσενϖολϖιmεντο ε 
ιmπλεmενταο δε προγραmασ νο σευ χαmπο δε ατυαο. 

16. Παρτιχιπαρ, σε νεχεσσ〈ριο, νοσ προχεσσοσ δε αθυισιο δε mεδιχαmεντοσ, mατεριαισ, εθυιπα−
mεντοσ, εντρε ουτροσ, νεχεσσ〈ριοσ παρα ασσιστνχια ◊ σαδε. 

17. Αχοmπανηαρ ιν λοχο, θυανδο νεχεσσ〈ριο, α τρανσφερνχια δε παχιεντεσ εντρε υνιδαδεσ ε/ου 
εσταβελεχιmεντοσ δε σαδε. 

18. Αρτιχυλαρ−σε χοm οσ διφερεντεσ νϖεισ δε Ατενο ◊ Σαδε, δο σιστεmα mυνιχιπαλ ε λοχο ρεγιο−
ναλ, ρεσπειτανδο φλυξοσ χοερεντεσ ε εφετιϖοσ δε ρεφερνχια ε χοντρα ρεφερνχια. 

19. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

20. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

21. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

22. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
23. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
24. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΦΑΡΜΑΧ⊇ΥΤΙΧΟ 

1. Παρτιχιπαρ δα ελαβοραο δα Πολτιχα δε Μεδιχαmεντοσ ε δε Ασσιστνχια Φαρmαχυτιχα (ΑΦ) δο 
Μυνιχπιο εm χονχορδνχια χοm ο Πλανο Μυνιχιπαλ δε Σαδε ε α Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μεδι−
χαmεντοσ. 

2. Οργανιζαρ ε εστρυτυραρ οσ σερϖιοσ δε ΑΦ α νϖελ mυνιχιπαλ. 
3. Ασσεσσοραρ ασ ατιϖιδαδεσ δε σελεο, αρmαζεναmεντο, αθυισιο ε διστριβυιο δε mεδιχα−

mεντοσ. 
4. Χοορδεναρ ασ ατιϖιδαδεσ δε γερενχιαmεντο δοσ mεδιχαmεντοσ, δε αχορδο χοm ασ βοασ πρ〈−

τιχασ εσταβελεχιδασ παρα α 〈ρεα. 
5. Εστρυτυραρ α φαρm〈χια δο Μυνιχπιο ε ρεγιστρ〈−λα νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Φαρm〈χια δα ϕυρισ−

διο, δε αχορδο χοm ασ νορmασ ε ασπεχτοσ λεγαισ ϖιγεντεσ. 
6. Αρτιχυλαρ α ιντεγραο χοm ουτροσ σερϖιοσ ε προγραmασ οφερεχιδοσ. 
7. Νοτιφιχαρ δεσϖιοσ δε θυαλιδαδε ε ρεα⌡εσ αδϖερσασ α mεδιχαmεντοσ αοσ προφισσιοναισ δε σα−

δε ε ⌠ργοσ χοmπετεντεσ. 
8. Αϖαλιαρ ασ πρεσχρι⌡εσ θυαντο ◊ ινδιχαο, ποσολογια, χοντραινδιχαο, ιντεραο mεδιχα−

mεντοσα ε δυραο δο τραταmεντο, α φιm δε οριενταρ ο παχιεντε θυαντο αο υσο ε αρmαζενα−
mεντο χορρετοσ δοσ mεδιχαmεντοσ. 

9. Μαντερ οσ mεδιχαmεντοσ συϕειτοσ α χοντρολε εσπεχιαλ σοβ συα γυαρδα, βεm χοmο ρεγιστραρ α 
mοϖιmενταο δοσ mεσmοσ χονφορmε Πορταρια 344/98. 

10. Εmιτιρ ε απρεσενταρ οφιχιαλmεντε ρελατ⌠ριοσ χοm ασ νεχεσσιδαδεσ δο λοχαλ δε τραβαληο に φσι−
χασ, εστρυτυραισ, αδmινιστρατιϖασ, δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ ετχ. に αο Γεστορ δοσ Σερϖιοσ. 
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11. Προmοϖερ ο υσο ραχιοναλ δε mεδιχαmεντοσ. 
12. Πρεσταρ ΑΦ αοσ παχιεντεσ, περmιτινδο θυε ο υσυ〈ριο τενηα αχεσσο ◊σ ινφορmα⌡εσ περτινεν−

τεσ αο σευ τραταmεντο, ϖισανδο mεληοραρ ε αmπλιαρ α αδεσο α εστε, βεm χοmο εϖιταρ ο υσο 
ιναδεθυαδο ου ιρραχιοναλ δε mεδιχαmεντοσ. 

13. Ραχιοναλιζαο ε νορmατιζαο δε τοδοσ οσ προχεσσοσ ενϖολϖιδοσ ◊ ΑΦ, δεσδε α προγραmαο 
ατ α δισπενσαο δε mεδιχαmεντοσ. 

14. Γαραντιρ α σεγυρανα, εφιχ〈χια ε θυαλιδαδε δοσ mεδιχαmεντοσ, φυνδαmενταδα νο χυmπρι−
mεντο δα ρεγυλαmενταο σανιτ〈ρια. 

15. Οριενταρ ε γαραντιρ αο παχιεντε ο αχεσσο αο τραταmεντο. 
16. Παρτιχιπαρ ατιϖαmεντε νο προχεσσο δε παδρονιζαο δε mεδιχαmεντοσ ε οριενταρ α χοmισσο 

δε λιχιταο σοβρε χαραχτερστιχασ τχνιχασ δελεσ, ϖισανδο ατενδερ α νεχεσσιδαδε δα ποπυλα−
ο ε α θυαλιδαδε δοσ mεδιχαmεντοσ. 

17. Αυξιλιαρ να ελαβοραο δο Πλανο Μυνιχιπαλ δε Πολτιχα δε Μεδιχαmεντοσ ε Ασσιστνχια Φαρ−
mαχυτιχα, εm παρχερια χοm ουτροσ προφισσιοναισ, βυσχανδο συβσδιοσ να βιβλιογραφια δισπο−
νϖελ, ϖισανδο εφετιϖαρ α φορmυλαο δε υmα πολτιχα δε Ασσιστνχια Φαρmαχυτιχα ε α ιmπλαν−
ταο δε α⌡εσ χαπαζεσ δε προmοϖερ α mεληορια δασ χονδι⌡εσ δε ασσιστνχια ◊ σαδε. 

18. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

19. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

20. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

21. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
22. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
23. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΦΙΣΙΟΤΕΡΑΠΕΥΤΑ 

1. Dεσενϖολϖερ α⌡εσ δε φισιοτεραπια, δεσδε ο διαγν⌠στιχο ατ ο εφετιϖο τραταmεντο, υτιλιζανδο−
σε δε τχνιχασ απροπριαδασ αοσ mαισ διϖερσοσ χασοσ, ϖισανδο προmοϖερ χυρα ου mεληορα δα 
θυαλιδαδε δε ϖιδα δοσ παχιεντεσ, χοντριβυινδο χοm α ρετοmαδα δε συασ ατιϖιδαδεσ δι〈ριασ. 
Ατυαρ δε φορmα πρεϖεντιϖα χοm προmοο δε εδυχαο εm σαδε, οριεντανδο παχιεντεσ ε 
φαmιλιαρεσ πρεζανδο πελα ινδεπενδνχια φυνχιοναλ, ταντο νο αmβιεντε δοmιχιλιαρ θυαντο νο 
σοχιαλ. 

2. Ρεαλιζαρ α αϖαλιαο φισιοτεραπυτιχα ατραϖσ δα χορρελαο εντρε αναmνεσε, εξαmε φσιχο, 
τεστεσ εσπεχφιχοσ ε εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ θυανδο νεχεσσ〈ριο, α φιm δε ιδεντιφιχαρ δισφυν−
⌡εσ に mυσχυλαρεσ, εσθυελτιχοσ, Αλγιασ, αλτερα⌡εσ νευρολ⌠γιχασ, ρεσπιρατ⌠ριασ ε ϖασχυλαρεσ. 

3. Ελαβοραρ διαγν⌠στιχο φισιοτεραπυτιχο, αναλισανδο ε εστυδανδο οσ δεσϖιοσ φσιχο− φυνχιοναισ 
ιντερχορρεντεσ, να συα εστρυτυρα ε φυνχιοναmεντο, χοm α φιναλιδαδε δε δετεχταρ ασ αλτερα−
⌡εσ απρεσενταδασ, χονσιδερανδο δεσϖιοσ δοσ γραυσ δε νορmαλιδαδε παρα οσ δε ανορmαλιδα−
δε. 

4. Πλανεϕαρ εστρατγιασ δε ιντερϖενο ϕυντο αοσ παχιεντεσ α χυρτο mδιο ε λονγο πραζο, πρεσ−
χρεϖενδο τραταmεντο χονφορmε νεχεσσιδαδεσ δε χαδα χασο: 

 Dεφινινδο οβϕετιϖοσ ε εστρατγιασ; 

 Dεφινινδο χονδυτασ ε προχεδιmεντοσ; 

 Dεφινινδο φρεθυνχια ε τεmπο δα ιντερϖενο; 

 Πρεπαρανδο προγραmασ δε ατιϖιδαδεσ φσιχασ φυνχιοναισ. 

5. Ρεαλιζαρ χονδυτασ φισιοτεραπυτιχασ ατραϖσ δε mειο φσιχοσ ε τερmο ελτριχοσ mαγντιχοσ, να−
τυραισ, χινεσιοτερ〈πιχοσ ε τεραπιασ mανυαισ εmβασαδοσ χιεντιφιχαmεντε. 
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6. Ρεδιγιρ λαυδοσ φισιοτεραπυτιχοσ, ε ελαβοραρ παρεχερεσ τχνιχοσ, γερανδο ινφορmα⌡εσ περτι−
νεντεσ, βεm χοmο ρεγιστραρ νο προντυ〈ριο δο χλιεντε, ασ πρεσχρι⌡εσ φισιοτεραπυτιχασ, συα 
εϖολυο, ασ ιντερχορρνχιασ ε ασ χονδι⌡εσ δε αλτα δα ασσιστνχια. 

7. Σολιχιταρ εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ παρα αχοmπανηαmεντο δα εϖολυο δο θυαδρο φυνχιοναλ 
δο χλιεντε, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο. 

8. Ρεαλιζαρ δεϖολυτιϖασ ε οριεντα⌡εσ αοσ παχιεντεσ, παισ ου ρεσπονσ〈ϖεισ, φορνεχενδο ινφορmα−
⌡εσ περτινεντεσ. 

9. Ρεαλιζαρ ατενδιmεντοσ φισιοτεραπυτιχοσ, απλιχανδο εξερχχιοσ δε εδυχαο ου ρεεδυχαο 
νευροmυσχυλαρ, ρελαξαmεντο mυσχυλαρ, δε λοχοmοο, χορρεο δε ϖχιο ποστυραλ, δε αδαπ−
ταο αο υσο δε ⌠ρτεσε ε πρ⌠τεσε ε mειο ε mατεριαισ δισπονϖεισ. 

10. Ατυαρ εm εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ, χοm οβϕετιϖο δε χοντεmπλαρ τοδασ ασ 〈ρεασ δο χονηεχι−
mεντο να ελαβοραο δε προϕετοσ, εστυδοσ δε χασο, χυρσοσ ε παλεστρασ, πλανεϕανδο, χοντρο−
λανδο ε εξεχυτανδο πολτιχασ, προγραmασ, χυρσοσ, πεσθυισασ ου εϖεντοσ εm Σαδε Πβλιχα. 

11. Χοντριβυιρ παρα α πρεϖενο ε ιντερϖενο νασ λεσ⌡εσ δο εσπορτε, ατραϖσ δε ατενδιmεντο 
χλνιχο, οριεντα⌡εσ αοσ ατλετασ, τχνιχοσ ε ρεσπονσ〈ϖεισ, ασσιm χοmο ασσιστνχια εm χοmπε−
τι⌡εσ εσπορτιϖασ, ρεαλιζαο δε πριmειροσ σοχορροσ ε υργνχια νοσ εσπορτεσ. 

12. Πρεσταρ οριεντα⌡εσ ◊σ εσχολασ, βεm χοmο mινιστραρ παλεστρασ/φορmα⌡εσ παρα προφεσσορεσ, 
αγεντεσ δε ατιϖιδαδεσ εm εδυχαο, εθυιπε τχνιχο−πεδαγ⌠γιχα, παισ ε χοmυνιδαδε εm γε−
ραλ, δανδο−ληεσ συπορτε ε τρανσmιτινδο χονηεχιmεντοσ να 〈ρεα δε ατυαο. 

13. Dεσενϖολϖερ α⌡εσ εδυχατιϖασ ε πρεϖεντιϖασ, ατραϖσ δε πρ〈τιχασ, φολδερσ, παλεστρασ, ϖιϖν−
χιασ ε ουτροσ. 

14. Χοντριβυιρ παρα α πρεϖενο, ηαβιλιταο ε ρεαβιλιταο mοτορα, χονφορmε νεχεσσιδαδεσ ινδι−
ϖιδυαισ δοσ εδυχανδοσ χοm διστρβιοσ οστεοmιοαρτιχυλαρεσ ε νευροmοτορεσ, ατραϖσ χο−
ατενδιmεντο χλνιχο, οριεντα⌡εσ αοσ παισ ου ρεσπονσ〈ϖεισ, ϖισανδο mεληορια να θυαλιδαδε 
δε ϖιδα. 

15. Παρτιχιπαρ δο πλανεϕαmεντο ε εξεχυο δε τρειναmεντοσ δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ εm σαδε. 
16. Προmοϖερ α⌡εσ τεραπυτιχασ πρεϖεντιϖασ α ινσταλα⌡εσ δε προχεσσοσ θυε λεϖαm α ινχαπαχι−

δαδε φυνχιοναλ λαβορατιϖα, βεm χοmο αναλισαρ οσ φατορεσ αmβιενταισ χοντριβυτιϖοσ αο χονηε−
χιmεντο δε διστρβιοσ φυνχιοναισ λαβορατιϖοσ, δεσενϖολϖενδο προγραmασ χολετιϖοσ χοντριβυ−
τιϖοσ ◊ διmινυιο δοσ ρισχοσ δε αχιδεντεσ δε τραβαληο. 

17. Ρεαλιζαρ ϖιαγενσ σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο ε/ου σολιχιταδο. 
18. Αρτιχυλαρ−σε χοm οσ σερϖιοσ δε ρεδε δε Ατενο ◊ Σαδε νο σιστεmα mυνιχιπαλ ε λοχο ρεγιο−

ναλ, ρεσπειτανδο φλυξοσ χοερεντεσ ε εφετιϖοσ δε ρεφερνχια ε χοντρα− ρεφερνχια. 
19. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−

νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

20. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

21. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

22. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
23. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
24. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΦΟΝΟΑΥDΙΛΟΓΟ 

1. Ατυαρ να χοmυνιχαο οραλ ε εσχριτα, ϖοζ, αυδιο, φυν⌡εσ δε mαστιγαο, δεγλυτιο, ρεσπι−
ραο, βεm χοmο ρεαλιζαρ προχεδιmεντοσ δε φονοαυδιολογια, πρεζανδο πελα σαδε ε θυαλι−
δαδε δε ϖιδα δα ποπυλαο, πρεστανδο ασσιστνχια ιντεγραλ αο υσυ〈ριο, φαmιλιαρ ε/ου χυιδα−
δορ, α φιm δε διαγνοστιχαρ ασ δεφιχινχιασ ε εσταβελεχερ τραταmεντο δε αχορδο χοm ασ νεχεσ−
σιδαδεσ απρεσενταδασ, παρα ρεχυπεραο ε απερφειοαmεντο δοσ παχιεντεσ νο θυε σε ρεφερε 
αοσ ασπεχτοσ φσιχο, σοχιαλ ε πσιχολ⌠γιχο. 
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2. Βυσχαρ ο απερφειοαmεντο ε/ου ρεαβιλιταο δα φαλα, οβϕετιϖανδο α θυαλιδαδε δε ϖιδα δοσ 
παχιεντεσ, αϖαλιανδο ε ιδεντιφιχανδο προβλεmασ ου δεφιχινχιασ λιγαδασ ◊ χοmυνιχαο οραλ, 
εmπρεγανδο τχνιχασ πρ⌠πριασ δε αϖαλιαο χοmο εξαmεσ φοντιχοσ, δα λινγυαγεm, αυδιο−
mετρια, ιmπεδανχιοmετρια, γραϖαο ε ουτρασ, εσταβελεχενδο ο πλανο δε τρειναmεντο ου τε−
ραπυτιχο. 

3. Πρεσταρ ατενδιmεντο α παχιεντεσ, φαmιλιαρεσ ε/ου χυιδαδορεσ παρα πρεϖενο, ηαβιλιταο 
ε/ου ρεαβιλιταο δε πεσσοασ: 

 Ιδεντιφιχανδο α οριγεm δοσ διστρβιοσ; 

 Ρεαλιζανδο χοντατοσ χοm α εσχολα ε ουτροσ χυιδαδορεσ δο παχιεντε θυανδο νεχεσσ〈ριο; 

 Υτιλιζανδο προτοχολοσ ε προχεδιmεντοσ εσπεχφιχοσ δε φονοαυδιολογια; 

 Πλανεϕανδο, δεσενϖολϖενδο ε εξεχυτανδο χαmπανηασ δε ινχεντιϖο α πρεϖενο; 

 Dεσενϖολϖενδο εστρατγιασ ε ατιϖιδαδεσ τεραπυτιχασ χοm γρυποσ εσπεχιαισ (γεσταντεσ, νε−
ονατοσ, ιδοσοσ, εντρε ουτροσ); 

 Ενχαmινηανδο οσ ινδιϖδυοσ παρα mδιχοσ, πσιχ⌠λογοσ, δεντιστασ ε δεmαισ προφισσιοναισ δα 
σαδε χονφορmε α νεχεσσιδαδε ιδεντιφιχαδα. 

4. Χοmπλεmενταρ ο διαγν⌠στιχο δε παχιεντεσ, εmιτινδο παρεχερεσ θυαντο αο απερφειοαmεντο 
ου α πρατιχαβιλιδαδε δε ρεαβιλιταο φονοαυδι⌠λογα. 

5. Προmοϖερ, απριmοραρ ε πρεϖενιρ ασπεχτοσ ρελαχιοναδοσ ◊ αυδιο, λινγυαγεm (οραλ ε εσχριτα), 
mοτριχιδαδε οραλ ε ϖοζ, φαϖορεχενδο ο προχεσσο δε ενσινο απρενδιζαγεm δοσ εδυχανδοσ δα 
ρεδε δε ενσινο δο mυνιχπιο: 

6. Ρεαλιζανδο χαπαχιτα⌡εσ ε ασσεσσοριασ πορ mειο δε εσχλαρεχιmεντοσ, παλεστρασ, οριενταο, 
εστυδο δε χασοσ, εντρε ουτροσ; 

 Πλανεϕανδο, δεσενϖολϖενδο ε εξεχυτανδο προγραmασ φονοαυδιολ⌠γιχοσ; 

 Οριεντανδο θυαντο αο υσο δα λινγυαγεm, mοτριχιδαδε οραλ, αυδιο ε ϖοζ; 

 Ρεαλιζανδο οβσερϖα⌡εσ ε τριαγενσ φονοαυδιολ⌠γιχασ χοm ποστεριορ δεϖολυτιϖα ε οριενταο 
αοσ παισ, προφεσσορεσ ε εθυιπε τχνιχα; 

 Χοντριβυινδο να ρεαλιζαο δο πλανεϕαmεντο ε δασ πρ〈τιχασ πεδαγ⌠γιχασ δα ινστιτυιο. 

7. Συπριρ ου αmενιζαρ ασ αλτερα⌡εσ φονοαυδιολ⌠γιχασ, ρεαλιζανδο τεραπιασ πορ mειο δε εξερχ−
χιοσ εσπεχφιχοσ παρα ασ διφιχυλδαδεσ ενχοντραδασ. 

8. Μεληοραρ ε ινχρεmενταρ ο ατενδιmεντο φονοαυδιολ⌠γιχο, ελαβορανδο προϕετοσ θυε ϖισεm α 
πρεϖενο, προmοο ε ρεαβιλιταο δα φαλα. 

9. Πρεϖενιρ ο απαρεχιmεντο δε προβλεmασ να χοmυνιχαο οραλ, εσχριτα, ϖοζ, αυδιο ε mοτριχι−
δαδε οραλ να ποπυλαο, ρεαλιζανδο οριεντα⌡εσ, παλεστρασ, δεβατεσ, ινφορmατιϖοσ, εντρε ου−
τρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ χοm φινσ πρεϖεντιϖοσ. 

10. Παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ mυλτιπροφισσιοναισ παρα ιδεντιφιχαο δε διστρβιοσ δε λινγυαγεm ε συασ 
χονσεθυνχιασ να εξπρεσσο, προmοϖενδο α mεληορια ε απερφειοαmεντο δασ εθυιπεσ mυλ−
τιπροφισσιοναισ, συβσιδιανδο α⌡εσ ε δεχισ⌡εσ. 

11. Προπιχιαρ α πλενα ατενο πρεσταδα αοσ υσυ〈ριοσ, ιντεγρανδο α εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ δε 
σαδε, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο, βεm χοmο ενχαmινηανδο, ρεθυερενδο παρεχερεσ τχνιχοσ ε 
ου εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ, δε ουτροσ προφισσιοναισ δε σαδε, θυανδο νεχεσσ〈ριοσ, παρτιχι−
πανδο ε ελαβορανδο προϕετοσ δε πεσθυισα, φορνεχενδο δαδοσ εστατστιχοσ ε απρεσεντανδο ρε−
λατ⌠ριοσ δε συασ ατιϖιδαδεσ, εmιτινδο λαυδοσ ε παρεχερεσ σοβρε οσ ασσυντοσ δε συα 〈ρεα δε 
χοmπετνχια. 

12. Αχοmπανηαρ ιν λοχο, θυανδο νεχεσσ〈ριο, α τρανσφερνχια δε παχιεντεσ εντρε υνιδαδεσ ε/ου 
εσταβελεχιmεντοσ δε σαδε. 
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13. Παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο ε/ου ρευνι⌡εσ χοm ουτρασ εντιδαδεσ πβλιχασ ε/ου παρτιχυ−
λαρεσ, ρεαλιζανδο εστυδοσ, εξποσι⌡εσ σοβρε σιτυα⌡εσ ε προβλεmασ ιδεντιφιχαδοσ, οφερεχενδο 
συγεστ⌡εσ, ρεϖισανδο, δισχυτινδο, τραβαληοσ τχνιχοσ− χιεντφιχοσ, παρα φινσ δε φορmυλαο δε 
διρετριζεσ, πλανοσ ε προγραmασ δε τραβαληο αφετοσ αο Μυνιχπιο. 

Θυανδο ατυανδο να Εδυχαο: 

14. Οριενταρ παισ ε προφεσσορεσ, ρεαλιζανδο τριαγεm νοσ αλυνοσ ε πρεστανδο χονσυλτορια ε ασσεσ−
σορια ◊ εθυιπε πεδαγ⌠γιχα. 

15. Dεσενϖολϖερ τραβαληο δε πρεϖενο νο θυε σε ρεφερε ◊ 〈ρεα δε χοmυνιχαο εσχριτα ε οραλ, 
ϖοζ ε αυδιο δοσ δοχεντεσ ε δισχεντεσ. 

16. Παρτιχιπαρ δα εθυιπε δε οριενταο ε πλανεϕαmεντο εσχολαρ, ινσερινδο ασπεχτοσ πρεϖεντιϖοσ, 
λιγαδοσ α ασσυντοσ φονοαυδιολ⌠γιχοσ. 

17. Πρεϖενιρ, εξαmιναρ ε δεσενϖολϖερ οσ παδρ⌡εσ δα ϖοζ ε αυδιο, mινιmιζανδο οσ ρισχοσ αmβι−
ενταισ ◊ σαδε. 

18. Απερφειοαρ οσ παδρ⌡εσ δα φαλα, δα ϖοζ ε δα εξπρεσσο, νασ διφερεντεσ mοδαλιδαδεσ δε χο−
mυνιχαο. 

19. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ ε πλανεϕαmεντοσ, χαmπανηασ εδυχατιϖασ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε, εντρε 
ουτρασ ατιϖιδαδεσ εξτραχλασσε. 

20. Χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ ιντερνασ δα εσχολα. 

Ατριβυι⌡εσ Γεραισ: 

21. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

22. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

23. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

24. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
25. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
26. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΙΝΤ⊃ΡΠΡΕΤΕ DΕ ΛΙΒΡΑΣ 

1. Φαχιλιταρ ε mεδιαρ α χοmυνιχαο εντρε συρδοσ ε ουϖιντεσ, ρεαλιζανδο α τραδυο δα λνγυα 
βρασιλειρα δε σιναισ ε δα λνγυα πορτυγυεσα παρα α πεσσοα συρδα, τραδυζινδο φαλασ, δι〈λογοσ, 
παλεστρασ, εξπλανα⌡εσ οραισ, ρευνι⌡εσ, εντρε ουτροσ. 

2. Ρεαλιζαρ α ιντερπρεταο πορ mειο δα λνγυα δε σιναισ, ατυανδο εm σαλασ δε αυλα, βεm χοmο 
εm εϖεντοσ λιγαδοσ αο ενσινο. 

3. Φαχιλιταρ α τραδυο δα λνγυα νο mοmεντο δασ αυλασ ε ατιϖιδαδεσ εσχολαρεσ, χολετανδο ιν−
φορmα⌡εσ σοβρε ο χοντεδο α σερ τραβαληαδο. 

4. Πλανεϕαρ αντεχιπαδαmεντε, ϕυντο χοm ο προφεσσορ ρεσπονσ〈ϖελ πελα δισχιπλινα ου σριε, συα 
ατυαο ε λιmιτεσ νο τραβαληο α σερ εξεχυταδο. 

5. Παρτιχιπαρ δε ατιϖιδαδεσ εξτραχλασσε, χοm παλεστρασ, χυρσοσ, ϕογοσ, ενχοντροσ, δεβατεσ ε ϖισι−
τασ, ϕυντο χοm α τυρmα εm θυε εξερχιτε α ατιϖιδαδε χοmο ιντρπρετε. 

6. Εξεχυταρ ε αχοmπανηαρ προϕετοσ εδυχαχιοναισ ϖολταδοσ ◊ εδυχαο ινχλυσιϖα. 
7. Τροχαρ εξπερινχιασ χοm ουτροσ προφισσιοναισ δα Υνιδαδε Εσχολαρ ου δο Νχλεο δε Εδυχαο. 
8. Μαντερ χοντατο χοm α χοmυνιδαδε συρδα ε α χυλτυρα δοσ συρδοσ, βεm χοmο παρτιχιπαρ δε 

φορmα⌡εσ ε χυρσοσ δε ατυαλιζαο ε απερφειοαmεντο ε δασ ατιϖιδαδεσ ε αϖαλια⌡εσ εξιγιδασ 
πελο ⌠ργο ναχιοναλ ρεγυλαδορ δα χατεγορια. 

9. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 
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10. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

11. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

12. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
13. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
14. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

Μ⊃DΙΧΟ 

1. Πρεσταρ ασσιστνχια ιντεγραλ αο παχιεντε, φαmλια, ε/ου χοmυνιδαδε, δε αχορδο χοm συασ 
χοmπετνχιασ, ρεαλιζανδο προχεδιmεντοσ δε mεδιχινα χοmο ατενδιmεντοσ, χονσυλτασ, εξα−
mεσ, τραταmεντοσ, εντρε ουτροσ, α φιm δε χοντριβυιρ χοm ο ρεσταβελεχιmεντο δα σαδε ε/ου 
α mεληορια δα θυαλιδαδε δε ϖιδα ε διmινυιο δο σοφριmεντο. 

2. Προmοϖερ α⌡εσ εm σαδε θυε προπιχιεm ο βεm εσταρ δοσ υσυ〈ριοσ, ρεαλιζανδο χονσυλτασ ε 
ατενδιmεντοσ mδιχοσ, πορ mειο δε αναmνεσε, εξαmε φσιχο, λεϖαντανδο ηιπ⌠τεσεσ διαγν⌠σ−
τιχασ, ρεαλιζανδο ε/ου συπερϖισιονανδο προπεδυτιχα ινστρυmενταλ, σολιχιτανδο ε/ου ρεαλι−
ζανδο εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ, ιντερπρετανδο δαδοσ δε εξαmεσ χλνιχοσ ε εξαmεσ χοm−
πλεmενταρεσ, διαγνοστιχανδο εσταδο δε σαδε, δισχυτινδο διαγν⌠στιχο, προγν⌠στιχο ε τρατα−
mεντο χοm παχιεντεσ, χλιεντεσ, ρεσπονσ〈ϖεισ ε φαmιλιαρεσ, βεm χοmο, ρεαλιζανδο ϖισιτασ δο−
mιχιλιαρεσ, θυανδο νεχεσσ〈ριο. 

3. Τραταρ παχιεντεσ ε χλιεντεσ, πλανεϕανδο, ινδιχανδο ε πρεσχρεϖενδο τραταmεντοσ ινδιχαδοσ, 
εξεχυτανδο τραταmεντοσ χοm αγεντεσ θυmιχοσ, φσιχοσ ε βιολ⌠γιχοσ, ρεχειτανδο δρογασ, mε−
διχαmεντοσ ε φιτοτερ〈πιχοσ, πρατιχανδο ιντερϖεν⌡εσ χλνιχασ ε/ου χιρργιχασ, πρατιχανδο προ−
χεδιmεντοσ ιντερϖενχιονιστασ, εσταβελεχενδο προγν⌠στιχο ε mονιτορανδο εσταδο δε σαδε 
δοσ παχιεντεσ. 

4. Ιmπλεmενταρ α⌡εσ παρα προmοο δα σαδε, εσταβελεχενδο πλανοσ δε αο, πρεσχρεϖενδο 
mεδιδασ ηιγινιχο−διεττιχασ, πρεσχρεϖενδο ιmυνιζαο, mινιστρανδο τραταmεντοσ πρεϖεντι−
ϖοσ, ιmπλεmεντανδο mεδιδασ δε σεγυρανα ε προτεο δο τραβαληαδορ, ιmπλεmεντανδο 
mεδιδασ δε σαδε αmβιενταλ, προmοϖενδο χαmπανηασ δε σαδε ε ατιϖιδαδεσ εδυχατιϖασ, 
προmοϖενδο α⌡εσ δε χοντρολε δε ϖετορεσ ε ζοονοσεσ, διϖυλγανδο ινφορmα⌡εσ εm mδια, 
πρεστανδο ινφορmα⌡εσ ε οριεντα⌡εσ ◊ ποπυλαο, ϖισανδο προπορχιοναρ τροχα δε χονηεχι−
mεντοσ, διϖυλγαρ φατορεσ δε ρισχοσ ε ουτροσ, παρτιχιπανδο δοσ γρυποσ ε/ου ρευνι⌡εσ χοmυνι−
τ〈ριασ. 

5. Ελαβοραρ δοχυmεντοσ mδιχοσ, ταισ θυαισ: προντυ〈ριοσ, ρεχειτασ, ατεσταδοσ, προτοχολοσ δε 
χονδυτασ mδιχασ, λαυδοσ, ρελατ⌠ριοσ, περεχερεσ, δοχυmεντοσ δε ιmαγεm, δεχλαρα⌡εσ, mα−
τεριαλ ινφορmατιϖο ε νορmατιϖο. 

6. Προπιχιαρ α πλενα ατενο πρεσταδα αοσ υσυ〈ριοσ, ιντεγρανδο α εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ δε 
σαδε, ενχαmινηανδο παχιεντεσ παρα ατενδιmεντο εσπεχιαλιζαδο, ρεθυερενδο παρεχερεσ 
τχνιχοσ (χοντρα ρεφερνχια) ε ου εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ, αναλισανδο ε ιντερπρετανδο 
εξαmεσ διϖερσοσ, παρα εσταβελεχερ ο διαγν⌠στιχο, προγν⌠στιχο ε πλανο δε τραταmεντο, εm 
χονφορmιδαδε χοm οσ διταmεσ δο χ⌠διγο δε τιχα mδιχα δο Χονσεληο Φεδεραλ δε Μεδιχινα. 

7. Μαντερ ο ρεγιστρο δοσ υσυ〈ριοσ ατενδιδοσ, ινχλυινδο α χονχλυσο διαγν⌠στιχα, τραταmεντο, 
εϖολυο, προχεδιmεντοσ τοmαδοσ, α φιm δε εφετυαρ α οριενταο τεραπυτιχα αδεθυαδα. 

8. Αχοmπανηαρ ιν λοχο, θυανδο νεχεσσ〈ριο, α τρανσφερνχια δε παχιεντεσ εντρε υνιδαδεσ ε/ου 
εσταβελεχιmεντοσ δε σαδε. 

9. Ρεαλιζαρ ινσπε⌡εσ mδιχασ παρα εφειτο δε ποσσε εm χαργο πβλιχο; ρεαδαπταο; ρεϖερσο; 
απροϖειταmεντο; λιχενα πορ mοτιϖο δε δοενα εm πεσσοα δα φαmλια; αποσενταδορια, αυξ−
λιο−δοενα; σαλ〈ριο mατερνιδαδε; ρεϖισο δε αποσενταδορια; αυξλιο αο φιληο εξχεπχιοναλ, λι−
χενα αχιδεντε δε τραβαληο, ισενο δε ιmποστο δε ρενδα δε σερϖιδορεσ αποσενταδοσ, εντρε 
ουτροσ, ϖισανδο ο χυmπριmεντο δα λεγισλαο. 

10. Ρεαλιζαρ ουτρασ ινσπε⌡εσ mδιχασ δε χαρ〈τερ ελυχιδατιϖο ου αποιο ρελατιϖο α χασοσ συϕειτοσ ◊ 
περχια, χονφορmε σολιχιταο ε νεχεσσιδαδε, βεm χοmο εξπεδιρ λαυδο δε λιχενα παρα τρατα−
mεντο δε σαδε δοσ σερϖιδορεσ, εφετυανδο περχιασ δοmιχιλιαρεσ ου ηοσπιταλαρεσ, να ιmποσ−
σιβιλιδαδε δε χοmπαρεχιmεντο δεστεσ αο λοχαλ δα περχια. 
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11. Χοmπορ α ϑυντα Μδιχα παρα ρεϖισο δοσ λαυδοσ mδιχοσ ε απρεχιαο δοσ πεδιδοσ δε ρε−
χονσιδεραο, θυανδο νεχεσσ〈ριο ε/ου σολιχιταδο, βεm χοmο αυξιλιαρ νοσ ινθυριτοσ αδmινισ−
τρατιϖοσ ε/ου ϕυδιχιαισ ε φιγυραρ χοmο ασσιστεντε τχνιχο νασ περχιασ ϕυδιχιαισ δεσιγναδασ, 
φορmυλανδο θυεσιτοσ. 

12. Αυδιταρ οσ λαυδοσ mδιχοσ παρα αυτοριζαο δε ιντερναο ηοσπιταλαρ. 
13. Υτιλιζαρ σιστεmα ινφορmατιζαδο παρα ρεγιστρο δε χονσυλτασ (προντυ〈ριο). 
14. Χοορδεναρ ε εξεχυταρ προγραmασ, προϕετοσ ε σερϖιοσ σοχιαισ δεσενϖολϖιδοσ πελα αδmινιστρα−

ο πβλιχα, διρετα, ινδιρετα, εντιδαδεσ ε οργανιζα⌡εσ ποπυλαρεσ δοσ mυνιχπιοσ, εm χον−
φορmιδαδε χοm ΣΥΣ ε Χονσεληοσ Προφισσιοναισ δε Μεδιχινα, ϖισανδο α προmοο δα mεληορια 
δα θυαλιδαδε δε ϖιδα δα ποπυλαο. 

15. Ρεαλιζαρ προχεδιmεντο τχνιχο−προφισσιοναλ διριγιδο παρα α πρεϖενο πριm〈ρια, δεφινιδα χο−
mο α προmοο δα σαδε ε α πρεϖενο δα οχορρνχια δε ενφερmιδαδεσ ου προφιλαξια. 

16. Ρεαλιζαρ προχεδιmεντο τχνιχο−προφισσιοναλ διριγιδο παρα α πρεϖενο σεχυνδ〈ρια, δεφινιδα 
χοmο α πρεϖενο δα εϖολυο δασ ενφερmιδαδεσ ου εξεχυο δε προχεδιmεντοσ διαγν⌠στι−
χοσ ου τεραπυτιχοσ. 

17. Ρεαλιζαρ προχεδιmεντο τχνιχο−προφισσιοναλ διριγιδο παρα α πρεϖενο τερχι〈ρια, δεφινιδα χο−
mο α πρεϖενο δα ινϖαλιδεζ ου ρεαβιλιταο δοσ ενφερmοσ. 

18. Αρτιχυλαρ−σε χοm οσ διφερεντεσ νϖεισ δε Ατενο ◊ Σαδε, δο σιστεmα mυνιχιπαλ ε λοχο ρεγιο−
ναλ, ρεσπειτανδο φλυξοσ χοερεντεσ ε εφετιϖοσ δε ρεφερνχια ε χοντρα ρεφερνχια. 

19. Ρεαλιζαρ ρεγιστροσ περτινεντεσ σοβρε οσ ατενδιmεντοσ, νοσ ινστρυmεντοσ εσπεχφιχοσ εσταβε−
λεχιδοσ πελα Σεχρεταρια δε Σαδε, mαντενδο−οσ ατυαλιζαδοσ. 

20. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

21. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

22. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

23. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
24. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
25. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΝΥΤΡΙΧΙΟΝΙΣΤΑ 

1. Πλανεϕαρ, οργανιζαρ, αδmινιστραρ ε αϖαλιαρ υνιδαδεσ δε αλιmενταο ε νυτριο, ελαβορανδο 
πεσθυισασ, εφετυανδο χοντρολε ηιγινιχο−σανιτ〈ριο ε παρτιχιπανδο δε προγραmασ δε εδυχαο 
νυτριχιοναλ. Χοντριβυιρ χοm ο βοm εσταδο νυτριχιοναλ δα ποπυλαο ασσιστιδα ε ρεδυο δε 
δοενασ χρνιχασ οχασιοναδασ πορ εξχεσσο δε πεσο, σεδενταρισmο, οβεσιδαδε, εντρε ουτροσ 
mαλεσ, βεm χοm ελαβοραρ χαρδ〈πιοσ ε συπερϖισιοναρ α χονφεχο δα mερενδα νασ εσχολασ, 
πρεζανδο πορ υmα αλιmενταο δε θυαλιδαδε. 

2. Παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ mυλτιπροφισσιοναισ ε ιντερσετοριαισ, χριαδασ πορ εντιδαδεσ πβλιχασ ου 
πριϖαδασ, δεστιναδασ α πλανεϕαρ, χοορδεναρ, συπερϖισιοναρ, ιmπλεmενταρ, εξεχυταρ ε αϖαλιαρ 
πολτιχασ, προγραmασ, χυρσοσ, πεσθυισασ ου εϖεντοσ, διρετα ου ινδιρεταmεντε ρελαχιοναδασ 
χοm αλιmενταο ε νυτριο. 

3. Ελαβοραρ χαρδ〈πιοσ:  
α) Παρα εσχολασ, αναλισανδο α αχειταβιλιδαδε δασ ρεφει⌡εσ πελοσ αλυνοσ ε ϖεριφιχανδο η〈βιτοσ 

αλιmενταρεσ λοχαισ, α φιm δε οφερεχερ ρεφει⌡εσ βαλανχεαδασ, συπρινδο νο mνιmο 15% 
δασ νεχεσσιδαδεσ νυτριχιοναισ δοσ αλυνοσ; 

β) Παρα δεmαισ υσυ〈ριοσ δο σερϖιο δε νυτριο, πλανεϕανδο διετασ εσπεχιαισ δε αχορδο χοm 
ασ πατολογιασ δεχορρεντεσ, ϖισανδο διmινυιρ νδιχε δε δεσνυτριο ε/ου mορταλιδαδε. 

4. Χοντρολαρ εστοθυεσ, ρεαλιζανδο ινσπε⌡εσ, παρα εϖιταρ θυε γνεροσ δε αλιmεντοσ τενηαm θυε 
σερ δεσχαρταδοσ πορ τερεm υλτραπασσαδο σευ πραζο δε ϖαλιδαδε ου πορ τερεm σιδο αρmαζενα−
δοσ δε φορmα ινχορρετα. 
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5. Παρτιχιπαρ δασ χοmπρασ δε αλιmεντοσ, εστανδο πρεσεντε νοσ προχεσσοσ δε χοmπρασ, ινσπεχι−
ονανδο α θυαλιδαδε δοσ προδυτοσ, α φιm δε εϖιταρ α χοmπρα δε αλιmεντοσ θυε εστεϕαm αβαι−
ξο δο παδρο εξιγιδο δε θυαλιδαδε. 

6. Χαπαχιταρ ◊ εθυιπε θυε ατυα χοm ο πρεπαρο ε φορνεχιmεντο δε αλιmεντοσ, οβϕετιϖανδο θυε 
οσ υσυ〈ριοσ ρεχεβαm υmα αλιmενταο εθυιλιβραδα ε σαυδ〈ϖελ, δε αχορδο χοm ασ νορmασ δε 
ηιγιενε νεχεσσ〈ριασ: 

7. Ρευνινδο−σε χοm α εθυιπε θυε ατυα χοm α mανιπυλαο δε αλιmεντοσ; 
8. Οριεντανδο α εθυιπε α ρεσπειτο δε χαρδ〈πιοσ ε χυιδαδοσ ηιγινιχοσ θυε δεϖεm σερ χυmπρι−

δοσ νο δια−α−δια νο τραβαληο; 
9. Ινφορmανδο α εθυιπε σοβρε οσ περιγοσ δε χονταmιναο ε χοmο εϖιτ〈−λοσ. 

10. Συπερϖισιοναρ ο τραβαληο δα εθυιπε θυε ατυα χοm ο πρεπαρο ε φορνεχιmεντο δε αλιmεντοσ, 
αχοmπανηανδο ο πρεπαρο, διστριβυιο δασ ρεφει⌡εσ, ρεχεβιmεντο δε γνεροσ αλιmεντχιοσ 
ε αρmαζεναγεm, γαραντινδο α θυαλιδαδε δα αλιmενταο, ρεδυζινδο ρισχοσ δε χονταmιναο 
αλιmενταρ ε mεληοραρ ο ρενδιmεντο δο σερϖιο. 

11. Ινστρυιρ παισ δε αλυνοσ ατραϖσ δε παλεστρασ, φολδερσ, ρευνι⌡εσ, ενχοντροσ ινδιϖιδυαισ, εντρε 
ουτροσ, α φιm δε πρεϖενιρ οβεσιδαδε, δεσνυτριο, αλιmενταο ινχορρετα, εντρε ουτροσ, ϖι−
σανδο προmοϖερ σαδε. 

12. Πρεσταρ ασσιστνχια ιντεγραλ αο υσυ〈ριο, ϖισανδο χοντριβυιρ χοm ο βοm εσταδο νυτριχιοναλ δα 
ποπυλαο ασσιστιδα, mεληορανδο συα θυαλιδαδε δε ϖιδα, βεm χοmο ρεδυζιρ δοενασ χρνιχασ 
οχασιοναδασ πορ εξχεσσο δε πεσο, σεδενταρισmο, οβεσιδαδε, εντρε ουτροσ: 

 Ρεαλιζανδο ϖισιτα δοmιχιλιαρ, θυανδο νεχεσσ〈ριο, ου χονσυλτασ εm υνιδαδεσ δε σαδε, εσχο−
λασ, ΧΕΙσ, εντρε ουτροσ, 

 Αϖαλιανδο εσταδο νυτριχιοναλ ινδιϖιδυαλ ου γρυπαλ ε προβλεmασ να αλιmενταο, 

 Ελαβορανδο πρεσχριο διεττιχα, 

 Αδεθυανδο α διετα ◊ εϖολυο δο εσταδο νυτριχιοναλ δο υσυ〈ριο, 

 Σολιχιτανδο εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ, 

 Ρεφερενχιανδο ο υσυ〈ριο δο ΣΥΣ αοσ νϖεισ δε ατενο δε mαιορ χοmπλεξιδαδε παρα χοm−
πλεmενταο δο τραταmεντο, 

 Πρεσχρεϖενδο φ⌠ρmυλασ νυτριχιοναισ εντεραισ, συπλεmεντοσ νυτριχιοναισ, αλιmεντοσ παρα φινσ 
εσπεχιαισ ε φιτοτερ〈πιχοσ, 

 Οριεντανδο ο παχιεντε ε/ου φαmιλιαρεσ/ρεσπονσ〈ϖεισ, θυαντο ◊σ τχνιχασ ηιγινιχασ ε διετ−
τιχασ. 

13. Χοορδεναρ οσ Προγραmασ δε Σαδε, πλανεϕανδο εστρατγιασ, ρεαλιζανδο ατιϖιδαδεσ, χοmο πα−
λεστρασ, γρυποσ, δινmιχασ, φολδερσ, εντρε ουτροσ, προmοϖενδο α χονσχιεντιζαο δα ιmπορ−
τνχια δα αλιmενταο αδεθυαδα εm χαδα γρυπο δε ρισχο. 

14. Παρτιχιπαρ νο δεσενϖολϖιmεντο δε εστυδοσ ε πεσθυισασ να 〈ρεα δε αλιmενταο ε νυτριο, 
χοντριβυινδο νο πλανεϕαmεντο, ιmπλεmενταο ε αν〈λισε δε ινθυριτοσ ε εστυδοσ επιδεmιο−
λ⌠γιχοσ, εm νϖελ λοχαλ ε ρεγιοναλ, πλανεϕανδο α⌡εσ εσπεχφιχασ. 

15. Ελαβοραρ πλανο δε τραβαληο ανυαλ, αϖαλιανδο ε δεφινινδο ασ πριοριδαδεσ, χοντεmπλανδο οσ 
προχεδιmεντοσ αδοταδοσ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δε ατριβυι⌡εσ εσπεχφιχασ, απερφειοανδο 
ο ατενδιmεντο πρεσταδο ◊ ποπυλαο ασσιστιδα. 

16. Χοορδεναρ, εξεχυταρ ε συπερϖισιοναρ προγραmασ δε εδυχαο περmανεντε εm αλιmενταο ε 
νυτριο παρα α χοmυνιδαδε εσχολαρ, αρτιχυλανδο−σε χοm α διρεο ε χοορδεναο δα εσχολα 
παρα ο πλανεϕαmεντο δε ατιϖιδαδεσ λδιχασ, εστιmυλανδο α χονσχιεντιζαο δε η〈βιτοσ αλι−
mενταρεσ σαυδ〈ϖεισ, ινχλυσιϖε προmοϖενδο α χονσχινχια σοχιαλ, εχολ⌠γιχα ε αmβιενταλ. 

17. Πλανεϕαρ ε συπερϖισιοναρ α εξεχυο δα αδεθυαο δε ινσταλα⌡εσ φσιχασ, εθυιπαmεντοσ ε 
υτενσλιοσ, δε αχορδο χοm ασ ινοϖα⌡εσ τεχνολ⌠γιχασ. 

18. Χολαβοραρ χοm ασ αυτοριδαδεσ δε φισχαλιζαο προφισσιοναλ ε/ου σανιτ〈ρια, βεm χοmο χαπαχι−
ταρ οσ mανιπυλαδορεσ δε αλιmεντοσ, δε αχορδο χοm α λεγισλαο σανιτ〈ρια ϖιγεντε. 
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19. Χοντριβυιρ χοm ο χοντρολε φινανχειρο δα 〈ρεα, ελαβορανδο χρονογραmασ φινανχειροσ δε προ−
δυτοσ αλιmεντχιοσ χοmπραδοσ, ενϖιανδο παρα ο σετορ δε φινανασ ε χοντρολανδο ασ νοτασ φισ−
χαισ ρεχεβιδασ. 

20. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

21. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

22. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

23. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
24. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
25. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΠΣΙΧΛΟΓΟ 

1. Χοντριβυιρ χοm ο ρεσταβελεχιmεντο δα σαδε mενταλ, mεληορια δα θυαλιδαδε δε ϖιδα ε διmι−
νυιο δο σοφριmεντο πσθυιχο δοσ mυνχιπεσ, πρεστανδο ασσιστνχια ιντεγραλ αο υσυ〈ριο, φα−
mλια, εσχολα ε/ου χοmυνιδαδε, ρεαλιζανδο προχεδιmεντοσ δε πσιχολογια, ϖισανδο διαγνοστι−
χαρ/ατενδερ ασ νεχεσσιδαδεσ ιντερ ε ιντραπεσσοαισ απρεσενταδασ, αναλισ〈−λασ, τρατ〈−λασ ε πρεσ−
ταρ οριεντα⌡εσ ε αχοmπανηαmεντο αχερχα δοσ προχεσσοσ ενϖολϖιδοσ. 

2. Βυσχαρ α διmινυιο δο σοφριmεντο πσθυιχο εm υσυ〈ριοσ θυε πρεχισαm δε ατενδιmεντο πσι−
χολ⌠γιχο, βεm χοmο εm σευσ φαmιλιαρεσ ε γρυποσ σοχιαισ εm θυε εστ〈 ϖινχυλαδο, τριανδο ε 
αϖαλιανδο νοϖοσ ε αντιγοσ παχιεντεσ, απλιχανδο τεστεσ πσιχολ⌠γιχοσ, διαγνοστιχανδο ε αϖαλι−
ανδο διστρβιοσ εmοχιοναισ, mενταισ ε δε αδαπταο σοχιαλ, ενχαmινηανδο ο υσυ〈ριο παρα 
οσ προφισσιοναισ αδεθυαδοσ χονφορmε α δεmανδα ιδεντιφιχαδα, προmοϖενδο γρυποσ δε ατεν−
διmεντο πσιχοτερ〈πιχο ε οφιχινασ αρτεσαναισ, ρεαλιζανδο πσιχοτεραπια ε ατενδιmεντοσ εmερ−
γενχιαισ, βεm χοmο, αχοmπανηανδο ο δεσενϖολϖιmεντο δοσ υσυ〈ριοσ ε α εϖολυο δασ ιν−
τερϖεν⌡εσ ρεαλιζαδασ. 

3. Ποσσιβιλιταρ α χοmπρεενσο δο χοmπορταmεντο ηυmανο, ινδιϖιδυαλ ου εm γρυπο, απλιχανδο 
οσ χονηεχιmεντοσ τε⌠ριχοσ ε τχνιχοσ δα πσιχολογια, χοm ο οβϕετιϖο δε ιδεντιφιχαρ ε ιντερϖιρ 
νοσ φατορεσ δετερmιναντεσ δασ α⌡εσ ε δοσ συϕειτοσ, εm συα ηιστ⌠ρια πεσσοαλ, φαmιλιαρ ε σοχι−
αλ, ϖινχυλανδο−ασ ταmβm α χονδι⌡εσ πολτιχασ, ηιστ⌠ριχασ ε χυλτυραισ δα σοχιεδαδε να θυαλ 
εστε ινδιϖδυο εστ〈 ινσεριδο. 

4. Προmοϖερ α θυαλιδαδε, α ϖαλοριζαο ε α δεmοχρατιζαο δο σιστεmα εδυχαχιοναλ, παρτιχι−
πανδο δα ελαβοραο δε πλανοσ ε πολτιχασ, αυξιλιανδο να ελαβοραο δε προχεδιmεντοσ εδυ−
χαχιοναισ διφερενχιαδοσ, αναλισανδο χαραχτερστιχασ δε ινδιϖδυοσ πορταδορεσ δε νεχεσσιδα−
δεσ εσπεχιαισ, βεm χοmο πρεστανδο οριενταο πσιχολ⌠γιχα αοσ εδυχαδορεσ ε εδυχανδοσ νο 
προχεσσο δε ενσινο−απρενδιζαγεm. 

5. Προπορχιοναρ ο δεσενϖολϖιmεντο δοσ ρεχυρσοσ ηυmανοσ δασ σεχρεταριασ, φυνδα⌡εσ α/ου αυ−
ταρθυιασ, υτιλιζανδο πρινχπιοσ ε mτοδοσ δα πσιχολογια, χοορδενανδο ε εξεχυτανδο εστυδοσ 
ε προϕετοσ, χοmο προχεσσοσ δε ρεχρυταmεντο ε σελεο, ιντεγραο δε νοϖοσ φυνχιον〈ριοσ, 
βεm χοmο ρεαλιζανδο α αν〈λισε οχυπαχιοναλ δοσ Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ, προπονδο mεληοριασ 
δασ χονδι⌡εσ αmβιενταισ, ρελαχιοναισ, mατεριαισ ε ουτροσ. 

6. Χολαβοραρ παρα α αmπλιαο δα ϖισο δα ρεαλιδαδε πσιχοσσοχιαλ ◊ θυαλ οσ υσυ〈ριοσ εστο ινσε−
ριδοσ, πορ mειο δο αχοmπανηαmεντο τχνιχο, ατραϖσ δε ϖισιτασ α ηοσπιταισ, εσχολασ, δοmιχ−
λιοσ ε ουτροσ, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο. 

7. Συβσιδιαρ ασ διϖερσασ α⌡εσ ρεαλιζαδασ δα αδmινιστραο mυνιχιπαλ, πλανεϕανδο ε ελαβορανδο 
α αν〈λισε δο τραβαληο παρα α δεσχριο ε σιστεmατιζαο δοσ χοmπορταmεντοσ ρεθυεριδοσ νο 
δεσεmπενηο δε Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ ε φυν⌡εσ. 

8. Ελαβοραρ λαυδοσ, παρεχερεσ ε ουτροσ δοχυmεντοσ τχνιχοσ ρελαχιοναδοσ ◊ συα ατυαο ϕυντο 
αο mυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι. 
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9. Αυξιλιαρ να προmοο δα mεληορια δα θυαλιδαδε δε ϖιδα δα ποπυλαο, χοορδενανδο ε εξε−
χυτανδο προγραmασ, προϕετοσ ε πολτιχασ σοχιαισ δεσενϖολϖιδοσ πελα αδmινιστραο πβλιχα, 
διρετα, ινδιρετα, εντιδαδεσ ε οργανιζα⌡εσ ποπυλαρεσ δοσ mυνιχπιοσ, εm χονφορmιδαδε χοm 
ασ Πολτιχασ Πβλιχασ δε Σαδε, ΣΥΣ, ΣΥΑΣ, Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε, Χονσεληοσ 
Μυνιχιπαισ εξιστεντεσ, Προφισσιοναισ δε Πσιχολογια ε Λεγισλαο Μυνιχιπαλ. 

Θυανδο ατυανδο να Εδυχαο: 

10. Αϖαλιαρ ο χοmπορταmεντο δο αλυνο χοm διφιχυλδαδεσ δε απρενδιζαγεm ου δε ρελαχιοναmεν−
το. 

11. Ρεαλιζαο δε ενχαmινηαmεντοσ δεσχριτοσ δε σιτυαο δε αλυνο να εσχολα θυανδο σολιχιταδο 
παρα ουτροσ ργοσ Πβλιχοσ. 

12. Οριενταρ α φαmλια ε προφεσσορεσ δε αλυνοσ χοm αλγυmα διφιχυλδαδε, πεδαγ⌠γιχο ου νο. 
13. Χολαβοραρ χοm α οριενταο πεδαγ⌠γιχα να ελαβοραο δε mεχανισmοσ δε αϖαλιαο δο προ−

χεσσο ενσινο−απρενδιζαγεm. 
14. Προmοϖερ χυρσοσ ε ενχοντροσ ϖισανδο υmα mαιορ χοmπρεενσο δα ιmπορτνχια δε συα ατυα−

ο ϕυντο α σευσ αλυνοσ, mεληορανδο ασσιm, ο ρελαχιοναmεντο εντρε ελεσ. 
15. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ δα εσχολα χοm ασ φαmλιασ δοσ αλυνοσ, χολαβορανδο να δισχυσσο δε 

τεmασ ιmπορταντεσ παρα α mεληορια δο χρεσχιmεντο δε τοδοσ. 
16. Ρεδιγιρ ε φαζερ χιρχυλαρ τεmασ σοβρε πσιχολογια, θυε ποσσαm χοντριβυιρ παρα υmα mαιορ ρεφλε−

ξο ε χοmπρεενσο δο προχεσσο εδυχατιϖο. 
17. Εϖεντυαλmεντε, ατενδερ αλυνοσ θυε, πορ αλγυm mοτιϖο, νεχεσσιταm δε υmα αχοληιδα δε αλ−

γυm θυε ποσσα ουϖι−λοσ νο mοmεντο. 
18. Παρτιχιπαρ δοσ τραβαληοσ δε οριενταο προφισσιοναλ δοσ αλυνοσ. 
19. Ατενδερ, εm χασο δε εmεργνχια, φυνχιον〈ριοσ δα εσχολα θυε ποσσαm εσταρ, mοmεντανεα−

mεντε, νεχεσσιτανδο δε αποιο πσιχολ⌠γιχο, βεm χοmο ιmπλεmενταρ προϕετοσ θυε ϖισεm ◊ 
θυαλιδαδε δε ϖιδα δο προφισσιοναλ εm σευ αmβιεντε δε τραβαληο, δ διmινυινδο, ασσιm, λιχεν−
ασ mδιχασ ε φαλτασ. 

20. Παρτιχιπαρ δε ρευνι⌡εσ ε πλανεϕαmεντοσ, χαmπανηασ εδυχατιϖασ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε, εντρε 
ουτρασ ατιϖιδαδεσ εξτραχλασσε. 

Ατριβυι⌡εσ Γεραισ: 

21. Ελαβοραρ ε εξεχυταρ προγραmασ δε πρεϖενο, ασσιστνχια, αποιο, εδυχαο ε ουτροσ, ατεν−
δενδο πλεναmεντε οσ υσυ〈ριοσ, ιντεγρανδο ◊ εθυιπε mυλτιπροφισσιοναλ δασ ινστιτυι⌡εσ εm 
γεραλ. 

22. Προπορχιοναρ α δισσεmιναο δο χονηεχιmεντο, χοορδενανδο ε δεσενϖολϖενδο πεσθυισασ 
εξπεριmενταισ, τε⌠ριχασ ε χλνιχασ, εδυχαο εm σαδε, παλεστρασ, γρυποσ εδυχαχιοναισ, εντρε 
ουτροσ. 

23. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

24. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

25. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

26. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
27. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
28. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο mδιο 

ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ 
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1. Εξεχυταρ σερϖιοσ βυροχρ〈τιχοσ, ϖισανδο ατενδερ α λεγισλαο ε χυmπριρ χοm οσ προχεδιmεν−
τοσ δε χυνηο αδmινιστρατιϖο δο mυνιχπιο: 

 Ελαβορανδο ε ενχαmινηανδο εξπεδιεντεσ χοm χονηεχιmεντο δε λεγισλαο ατινεντε αο σερ−
ϖιο πβλιχο; 

 Dιγιτανδο τραβαληοσ ατινεντεσ ◊ αδmινιστραο; 

 Ελαβορανδο, προτοχολανδο ε αρθυιϖανδο χορρεσπονδνχιασ, ρεθυεριmεντοσ, νοτασ φισχαισ, οφ−
χιοσ, χοντρατοσ ε δεmαισ δοχυmεντοσ; 

 Εξεχυτανδο γυιασ πρεϖιδενχι〈ριασ; 

 Ρεπασσανδο ασ ινφορmα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ ρελαχιοναδασ α γυιασ πρεϖιδενχι〈ριασ αοσ ινστιτυτοσ 
δε πρεϖιδνχια; 

 Εφετυανδο ο χαδαστρο γεραλ δε εmπρεγαδοσ ε δεσεmπρεγαδοσ. 

2. Εφετυαρ λεϖανταmεντοσ, ρεγιστροσ, βαιξα ε χαδαστρο δοσ βενσ ιm⌠ϖεισ δε αχορδο χοm ασ νορ−
mασ δα ΠΜΒΧ. 

3. Ρεαλιζαρ ο δεσπαχηο δε βενεφχιοσ. 
4. Μαντερ χοντατοσ χοm σερϖιδορεσ, mυνχιπεσ, ⌠ργοσ πβλιχοσ ε ουτρασ ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ 

ου πριϖαδασ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ατενδενδο α χονσυλτασ, πρεστανδο ινφορmα⌡εσ 
ε χολετανδο δαδοσ ρελαχιοναδοσ ◊σ 〈ρεασ δε ατυαο. 

5. Προχεδερ α εντρεγα δε δοχυmεντοσ δο σετορ παρα οσ χοντριβυιντεσ ε σερϖιδορεσ mυνιχιπαισ. 
6. Ελαβοραρ ε χοντρολαρ ο τραβαληο δε ρεχεβιmεντο, χλασσιφιχαο ε αρθυιϖαmεντο δε παπεισ ε 

δοχυmεντοσ ατραϖσ δο χοmπυταδορ. 
7. Αυξιλιαρ να οργανιζαο ε εξεχυο δε εϖεντοσ δα Σεχρεταρια, Φυνδαο ε/ου Αυταρθυια εm 

θυε εστιϖερ ατυανδο. 
8. Φαζερ α τοmαδα δε πρεοσ σεmπρε θυε φορ νεχεσσ〈ρια α αθυισιο δε mατεριαισ, βεm χοmο 

εφετιϖαρ ο προχεσσο δε χοmπρασ θυανδο νεχεσσ〈ριο ε/ου σολιχιταδο. 
9. Χοντριβυιρ χοm α ρεαλιζαο δε ρευνι⌡εσ, ελαβορανδο παυτασ ε ατασ. 

10. Πρεπαραρ ε εmιτιρ δοχυmεντοσ δε ιντερεσσε δοσ mυνχιπεσ. 
11. Ρεϖισαρ ε χονφρονταρ χαδαστροσ, διριmινδο δϖιδασ ε ινχοmπατιβιλιδαδεσ εξιστεντεσ. 
12. Αγιλιζαρ ε ασσεγυραρ οσ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ δα σεχρεταρια, φυνδαο ου αυταρθυια εm 

θυε εστιϖερ ατυανδο: 

 Dιγιτανδο ε φαζενδο χ⌠πιασ δε δοχυmεντοσ χοm σεγυρανα; 

 Εmιτινδο ρελατ⌠ριοσ; 

 Εφετυανδο ο χοντρολε δο αλmοξαριφαδο; 

 Ρεχεπχιονανδο ε εξπεδινδο λισταγεm δε τραβαληοσ προχεσσαδοσ; 

 Εφετυανδο χοντρολε δε mατεριαλ δε εξπεδιεντε; 

 Dιγιτανδο ε ινσερινδο νο σιστεmα ταβελασ, χορρεσπονδνχιασ, ρελατ⌠ριοσ, χιρχυλαρεσ, φορmυ−
λ〈ριοσ, ινφορmα⌡εσ προχεσσυαισ, ρεθυεριmεντοσ, mεmορανδο ε ουτροσ δαδοσ/δοχυmεντοσ; 

 Προϖιδενχιανδο α δυπλιχαο δε δοχυmεντοσ υτιλιζανδο m〈θυινασ παρα ταλ; 

 Πρεενχηενδο ρεθυισι⌡εσ ε ανγαριανδο ασσινατυρασ; 

 Χονφερινδο νοmεσ, ενδερεοσ ε τελεφονεσ εξτραδοσ δε δοχυmεντοσ ρεχεβιδοσ, φιχηασ ε 
ουτροσ; 

 Ρεαλιζανδο ο φεχηαmεντο δε πλανιληασ ε δε βλοθυετεσ δε δβιτοσ ε χρδιτοσ βανχ〈ριοσ. 
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13. Εφετυαρ σερϖιοσ δε ενχαδερναο ε δε χοντρολε δε mατεριαισ, οπερανδο εθυιπαmεντοσ δε 
ρεπρογραφια, δατιλογραφια ε ουτροσ ρελαχιοναδοσ. 

14. Εσταβελεχερ χοντατοσ χοm ο πβλιχο, α φιm δε ατενδερ α τοδοσ χοm ραπιδεζ ε εφιχινχια, ρε−
χεπχιονανδο οσ χιδαδοσ, πρεστανδο ατενδιmεντο, ανυνχιανδο ε ενχαmινηανδο ο πβλιχο 
αοσ σετορεσ προχυραδοσ, οριεντανδο σοβρε ηορ〈ριοσ δε ατενδιmεντο ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ 
σολιχιταδασ. 

15. Ρεαλιζαρ προχεδιmεντοσ ρελαχιοναδοσ ◊σ ατιϖιδαδεσ φυνχιοναισ δο σερϖιδορ, ταισ χοmο χαδασ−
τρο δε σερϖιδορεσ, εσχαλασ δε φριασ, ατυαλιζα⌡εσ δε ϖερσ⌡εσ ε ιmπρεσσο δε φοληα ποντο. 

16. Αυξιλιαρ να ελαβοραο δε εδιταισ, ϖισανδο δαρ ανδαmεντο αοσ προχεδιmεντοσ δε χοmπρασ ε 
χοντρατα⌡εσ, βεm χοmο αοσ προχεδιmεντοσ ϕυντο αο ΡΗ. 

17. Αυξιλιαρ να ηοmολογαο δε λιχιτα⌡εσ, ρεχεβενδο δοχυmεντοσ, χαδαστρανδο λιχιταντεσ, ρε−
γιστρανδο ασ προποστασ δε πρεοσ, εmιτινδο αυτοριζαο δε φορνεχιmεντο ε ρεαλιζανδο δε−
mαισ προχεδιmεντοσ περτινεντεσ. 

18. Προϖιδενχιαρ ο αχονδιχιοναmεντο ε χονσερϖαο δε δοχυmεντοσ, χορρεσπονδνχιασ, ρελατ⌠−
ριοσ, φιχηασ ε δεmαισ mατεριαισ, αρθυιϖανδο−οσ ε χλασσιφιχανδο−οσ, ϖισανδο γαραντιρ ο χοντρολε 
δοσ mεσmοσ ε α φ〈χιλ λοχαλιζαο. 

19. Εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε ρεγιστροσ, ρελατ⌠ριοσ, δεmονστρατιϖοσ, αλιmενταο δε σιστεmα, χον−
τρολεσ, διγιτα⌡εσ, αρθυιϖαmεντο δε τοδο ε θυαλθυερ σερϖιο δε χαρ〈τερ αδmινιστρατιϖο, φι−
νανχειρο, πεσσοαλ ε mατεριαλ. 

20. Πρεπαραρ θυαδροσ δεmονστρατιϖοσ, ταβελασ, γρ〈φιχοσ, mαπασ, φορmυλ〈ριοσ, φλυξογραmασ, οργα−
νογραmασ ε ουτροσ ινστρυmεντοσ, χοm ο ιντυιτο δε χριαρ ρελατ⌠ριοσ, δισπονιβιλιζαρ ινφορmα−
⌡εσ περτινεντεσ, παδρονιζαρ ε οτιmιζαρ ο ρενδιmεντο: 

 Χονσυλτανδο δοχυmεντοσ; 

 Εφετυανδο χ〈λχυλοσ; 

 Ρεγιστρανδο ινφορmα⌡εσ χοm βασε εm δαδοσ λεϖανταδοσ. 

21. Ελαβοραρ χρονογραmασ ε αχοmπανηαρ α ρεαλιζαο δοσ εϖεντοσ, βεm χοmο αδmινιστραρ α 
αγενδα δο συπεριορ, φαχιλιτανδο ο χυmπριmεντο δασ οβριγα⌡εσ ασσυmιδασ, χοντριβυινδο χοm 
ο χυmπριmεντο δε πραζοσ. 

22. Φαχιλιταρ ο αχεσσο αοσ δαδοσ δο mυνιχπιο, ρεαλιζανδο α mανυτενο ε οργανιζαο δοσ αρ−
θυιϖοσ. 

23. Ρεαλιζαρ ο προχεσσο δε αποσενταδορια ε πενσο πορ mορτε, σολιχιτανδο ε ϕυντανδο α δοχυ−
mενταο νεχεσσ〈ρια, βεm χοmο δανδο οσ δεmαισ ενχαmινηαmεντοσ θυε σε φιζερεm νεχεσ−
σ〈ριοσ. 

24. Οργανιζαρ α ϕυντα mδιχα δοσ αποσενταδοσ πορ ινϖαλιδεζ, ιδεντιφιχανδο ε ελαβορανδο αγενδα 
παρα σερϖιδορεσ θυε νεχεσσιταm νοϖα περχια, οσ ρεχεπχιονανδο ε αυξιλιανδο οσ περιτοσ, χοm 
ο οβϕετιϖο δε δετεχταρ σερϖιδορεσ θυε περδεραm σευ βενεφχιο ε τεm ο διρειτο δε mαντ−λο. 

25. Χοντριβυιρ χοm ο προχεσσαmεντο δα φοληα δε παγαmεντο ε λιϖρο ποντο δο mυνιχπιο, ρεαλι−
ζανδο προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ ε ενχαmινηανδο−οσ ◊ Γεστο δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ 
παρα προχεσσαmεντο. 

26. Ζελαρ πελο mατεριαλ βιβλιογρ〈φιχο δισπονιβιλιζαδο αοσ υσυ〈ριοσ να βιβλιοτεχα mυνιχιπαλ ε προ−
πορχιοναρ χονδι⌡εσ δε αχεσσο α εστεσ mατεριαισ, χοντρολανδο ο σευ εmπρστιmο ε δεϖολυ−
ο, προϖιδενχιανδο α ρεχυπεραο δοσ mατεριαισ δανιφιχαδοσ ε εστιmυλανδο αοσ υσυ〈ριοσ α 
πρ〈τιχα δα λειτυρα. 

27. Πρεσταρ συπορτε να ελαβοραο δε προϕετοσ δε λει, δεχρετοσ, πορταριασ ε/ου ουτροσ δοχυmεν−
τοσ, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο. 

28. Ελαβοραρ οφχιοσ, δεσπαχηοσ, πορταριασ, τερmοσ δε χονϖνιο, αδιτιϖοσ, εδιταισ, ατεσταδοσ, δε−
χλαρα⌡εσ ε/ου ουτροσ δοχυmεντοσ, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο. 

29. Εστυδαρ, ιντερπρεταρ ε χονσολιδαρ λει ε δεmαισ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ονδε δεσεmπενηα α συα 
φυνο, δε αχορδο χοm οριεντα⌡εσ ρεχεβιδασ ε εσχοπο δε σευ χαργο. 

30. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

31. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 
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32. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

33. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
34. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
35. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΑΠΟΙΟ ΕΜ ΕDΥΧΑ∩℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ 

1. Αχοmπανηαρ, αυξιλιαρ ε οριενταρ οσ αλυνοσ νασ Ατιϖιδαδεσ δε ςιδα Dι〈ρια (ΑςDσ) χοmο: ηιγι−
ενε, αλιmενταο ε λοχοmοο; 

2. Αυξιλιαρ ο προφεσσορ να ρεαλιζαο δασ ατιϖιδαδεσ ϕυντο α τοδοσ οσ αλυνοσ ορα οφερεχενδο συ−
πορτε ◊ τυρmα παρα θυε ο προφεσσορ ρεαλιζε ατιϖιδαδεσ χοm οσ αλυνοσ πορταδορεσ δε νεχεσσι−
δαδεσ εσπεχιαισ; 

3. Ατενδερ ασ οριεντα⌡εσ δο προφεσσορ δε Αποιο Πεδαγ⌠γιχο Εσπεχιαλ; 
4. Παρτιχιπαρ δασ ρευνι⌡εσ χοm οσ παισ, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο, παρα προmοο δε α⌡εσ ρεφε−

ρεντεσ α ροτινα νασ υνιδαδεσ δε ενσινο; 
5. Αγιρ χοm τιχα, ρεσπειτο ε σολιδαριεδαδε περαντε οσ χολεγασ δε τραβαληο, χοντριβυινδο χοm ο 

βοm χλιmα οργανιζαχιοναλ; 
6. Ρεσπειταρ α σινγυλαριδαδε ε παρτιχυλαριδαδε δο εδυχανδο, βεm χοmο χριαρ σιτυα⌡εσ θυε ελε−

ϖαm α αυτοεστιmα δοσ αλυνοσ, τρατανδο−οσ χοm αφετιϖιδαδε ε φορταλεχενδο ο ϖνχυλο χοm 
ελε; 

7. Σερ ασσδυο ε ποντυαλ, ζελανδο πελα ποστυρα προφισσιοναλ ε χυmπρινδο ασ νορmασ δα υνιδαδε 
δε ενσινο; 

8. Ζελαρ πελα ορδεm, δισχιπλινα, χονσερϖαο δο mατεριαλ διδ〈τιχο ε δο ιm⌠ϖελ ϕυντο αοσ αλυνοσ, 
εστιmυλανδο νελεσ ο σενσο δε λιmπεζα ε οργανιζαο; 

9. Παρτιχιπαρ δασ φορmα⌡εσ χοντινυαδασ οφερεχιδασ πελα Σεχρεταρια δε Εδυχαο; 
10. Σεγυιρ ασ νορmασ ε δετερmινα⌡εσ δασ υνιδαδεσ εσχολαρεσ ε/ου Σεχρεταρια δε Εδυχαο; 
11. Εξεχυταρ ουτρασ ατριβυι⌡εσ, χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, χονφορmε δεmανδα ε/ου α χριτ−

ριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο. 

ΙΝΣΤΡΥΤΟΡ ΟΦΙΧΙΝΑ 

1. Πρεπαραρ ε mινιστραρ τρειναmεντοσ, αυλασ πρ〈τιχασ ε τε⌠ριχασ σοβρε mοδα ατυαλ, χονφεχο δε 
υτενσλιοσ δοmστιχοσ, βορδαδοσ, χοστυρα, τριχ, χροχη, πιντυρα, ρουπασ, αρτεσανατο εm γε−
ραλ, mανυτενο δε εθυιπαmεντοσ ε υτενσλιοσ, εχονοmια δοmστιχα ε ουτροσ. Ατενδερ α 
δεmανδα δο mυνιχπιο ε φορνεχερ χονηεχιmεντοσ τε⌠ριχοσ ε πρ〈τιχοσ αοσ αλυνοσ δα ποπυλα−
ο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι, ατυανδο εm οφιχινασ χοm ατιϖιδαδεσ χυλτυραισ, ρεαλιζανδο ο πλα−
νεϕαmεντο δασ οφιχινασ, πεσθυισανδο οσ χοντεδοσ θυε σερο απρεσενταδοσ, προϖιδενχιανδο 
οσ ρεχυρσοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα α εξεχυο, ενσινανδο οσ παρτιχιπαντεσ δε φορmα τε⌠ριχα ε πρ〈−
τιχα θυαντο ◊ προποστα δε χαδα ατιϖιδαδε χυλτυραλ. 

2. Μινιστραρ οφιχινασ, αυmεντανδο ο χονϖϖιο σοχιαλ ε αυξιλιανδο να χοmπλεmενταο δα ρενδα 
φαmιλιαρ δεστεσ mυνχιπεσ. 

3. Οπορτυνιζαρ α ποπυλαο δο mυνιχπιο δε Βαλνε〈ριο Χαmβορι ο αχεσσο ◊ χυλτυρα, βεm χοmο 
χοντριβυιρ χοm α προmοο δοσ γρυποσ χυλτυραισ εξιστεντεσ νο mυνιχπιο, πορ mειο δο πλα−
νεϕαmεντο ε εξεχυο δε εϖεντοσ δε αχορδο χοm χαδα χοντεξτο, λεϖαντανδο ασ νεχεσσιδα−
δεσ ε ιντερεσσεσ δα ποπυλαο νο θυε διζ ρεσπειτο ◊ χυλτυρα, ρεαλιζανδο ο πλανεϕαmεντο δοσ 
εϖεντοσ, οργανιζανδο ε πρεστανδο αποιο τχνιχο αντεσ ε δυραντε ο εϖεντο. 

4. Dεσλοχαρ−σε, σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο, ◊σ υνιδαδεσ εσχολαρεσ ε εντιδαδεσ ασσιστενχιαισ, α φιm 
δε mινιστραρ αυλασ τε⌠ριχασ ε/ου πρ〈τιχασ χοm βασε να συα προποστα δε τραβαληο. 

5. Πλανεϕαρ, δεσενϖολϖερ, οργανιζαρ, χοορδεναρ ε αϖαλιαρ α προγραmαο χυλτυραλ εm συασ διϖερ−
σασ 〈ρεασ. 

6. Ελαβοραρ ε αχοmπανηαρ προϕετοσ εστρατγιχοσ δα 〈ρεα δα χυλτυρα ε προϕετοσ ιντεγραδοσ χοm 
ουτροσ σετορεσ, βεm χοmο πρεσταρ συπορτε ε αχοmπανηαρ οσ εϖεντοσ χυλτυραισ ρεαλιζαδοσ πε−
λο mυνιχπιο (σηοωσ, εσπετ〈χυλοσ δε τεατρο ε δανα, εξποσι⌡εσ, οφιχινασ, εντρε ουτροσ). 
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7. Ιντενσιφιχαρ ο χονϖϖιο σοχιαλ, βεm χοmο ο λαζερ να χοmυνιδαδε, προmοϖενδο, οργανιζανδο 
ε δεσεmπενηανδο ατιϖιδαδεσ σοχιαισ, δινmιχασ, βρινχαδειρασ ε ουτροσ. 

8. Ατυαρ να 〈ρεα δε ρεχρεαο αρτστιχα ε χυλτυραλ, χοm χριανασ, ϕοϖενσ, αδυλτοσ ε δα τερχειρα 
ιδαδε ε δεmαισ εϖεντοσ οργανιζαδοσ πελο mυνιχπιο. 

9. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

10. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

11. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

12. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
13. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
14. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο mδιο/τχνιχο 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ/ Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ−ΕΣΦ 

1. Ρεαλιζαρ ο αχοληιmεντο ε α εσχυτα θυαλιφιχαδα δασ νεχεσσιδαδεσ δοσ υσυ〈ριοσ εm τοδοσ οσ 
ατενδιmεντοσ, προπορχιονανδο ατενο ηυmανιζαδα, ϖιαβιλιζανδο ο εσταβελεχιmεντο δε 
ϖνχυλο. 

2. Ρεαλιζαρ πρ−χονσυλτασ, χοm αφεριο δοσ σιναισ ϖιταισ, πρεσσο αρτεριαλ, πεσο, αλτυρα, τεmπερα−
τυρα, α φιm δε φορνεχερ ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ παρα ποστεριορ αϖαλιαο δο mδιχο. 

3. Ρεαλιζαρ προχεδιmεντοσ τχνιχοσ δε ενφερmαγεm, ϖισανδο ο βεm−εσταρ ε α προmοο δε σα−
δε: 

 Ηιγιενιζαρ παχιεντεσ; 

 Φαζερ χυρατιϖοσ δε Ι ε ΙΙ γραυ, υτιλιζανδο mατεριαισ αδεθυαδοσ; 

 Ρεαλιζαρ χολετα δε mατεριαλ παρα αν〈λισε εm λαβορατ⌠ριο, θυανδο νεχεσσ〈ριο; 

 Ρεαλιζαρ νεβυλιζα⌡εσ, πρεπαρανδο ασ σολυ⌡εσ ε αχοmπανηανδο ο παχιεντε νο προχεδιmεν−
το; 

 Ρεαλιζαρ τεστεσ δε Γλιχεmια, α φιm δε χοντρολαρ α Dιαβετεσ ε πρεσταρ ινφορmα⌡εσ παρα εϖιτ〈−
λα; 

 Πρεσταρ οριεντα⌡εσ σοβρε χοmο εϖιταρ ε/ου τραταρ ηιπερτενσο αρτεριαλ; 

 Αδmινιστραρ mεδιχαmεντοσ σοβ οριενταο mδιχα; 

 Πρεσταρ χυιδαδοσ α παχιεντεσ εm εσταδο γραϖε. 

4. Ρεαλιζαρ ϖισιτα δοmιχιλιαρ α παχιεντεσ ε φαmλιασ, ϖισανδο ατενδερ συασ νεχεσσιδαδεσ, βεm 
χοmο οβσερϖαρ σευ εσταδο δε σαδε. 

5. Ρεαλιζαρ τραβαληοσ αδmινιστρατιϖοσ ε ασσιστενχιαισ, ταισ χοmο: 

 Αγενδαmεντο δε χονσυλτασ; 

 Dιστριβυιο δε mεδιχαmεντοσ; 

 Φεχηαmεντο δε ρελατ⌠ριο δε προδυο mενσαλ ε ουτροσ διϖερσοσ; 
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 Φεχηαmεντο δε χαρτο ποντο δε σερϖιδορεσ δα υνιδαδε; 

 Οριενταο ◊ χοmυνιδαδε δοσ σερϖιοσ θυε σο πρεσταδοσ να υνιδαδε χεντραλ; 

 Ρεπασσε δε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ α (αο) Σεχρετ〈ρια (ο) δε Σαδε; 

 Χαδαστρο δε ινφορmα⌡εσ δε παχιεντεσ ατραϖσ δοσ προγραmασ δε σαδε ϖια ιντερνετ; 

 Χοντρολε δε τοδο mατεριαλ ε εθυιπαmεντο παρα ο φυνχιοναmεντο δα υνιδαδε; 

 Χαδαστραmεντο δε γεσταντεσ; 

 Νοτιφιχα⌡εσ ε οριεντα⌡εσ α χαδα πεσσοα νοτιφιχαδα; 

 Αλιmενταο δε σιστεmασ δε ινφορmαο εm σαδε; 

 Εντρε ουτροσ προχεδιmεντοσ ε ροτινασ. 

6. Ατενδερ ασ νεχεσσιδαδεσ δο υσυ〈ριο, δε συα φαmλια ε χοmυνιδαδε εm γεραλ, σοβ α συπερϖι−
σο δο προφισσιοναλ Ενφερmειρο, δε αχορδο χοm συασ χοmπετνχιασ, ρεαλιζανδο προχεδιmεν−
τοσ τχνιχοσ δε ενφερmαγεm, ϖισιτασ δοmιχιλιαρεσ, α⌡εσ εδυχατιϖασ, χυιδαδοσ δε ηιγιενε ε 
χονφορτο ϖισανδο προmοϖερ σευ βεm−εσταρ. 

7. Χοmπορ α εθυιπε δε ενφερmαγεm ε δε σαδε, ατυανδο δε αχορδο χοm οσ πρινχπιοσ ε πρ〈τι−
χασ χορρεσπονδεντεσ α εστασ. 

8. Πλανεϕαρ, συπερϖισιοναρ ε εξεχυταρ εm χονϕυντο χοm α εθυιπε, α⌡εσ δε ενφερmαγεm, παρτι−
χιπανδο δε χαmπανηασ δε ϖαχινασ, δε α⌡εσ δε βλοθυειοσ εm επιδεmιολογιασ, ατιϖιδαδεσ 
εδυχατιϖασ ε δε πρεϖενο, ιmπλεmεντανδο ατιτυδεσ δε σαδε να ποπυλαο. 

9. Χοντριβυιρ χοm α πρεϖενο ε χοντρολε δε ινφεχο νο αmβιεντε δε τραβαληο, χυιδανδο ε 
οριεντανδο α λιmπεζα δοσ εθυιπαmεντοσ ε αmβιεντεσ δασ υνιδαδεσ δε σαδε, γαραντινδο ασ−
σιστνχια δε θυαλιδαδε ε ισενο δε ρισχοσ αο υσυ〈ριο. 

10. Ατυαρ να πρεϖενο δε δοενασ τρανσmισσϖεισ εm γεραλ, εm προγραmασ δε ϖιγιλνχια επιδε−
mιολ⌠γιχα. 

11. Γαραντιρ πλενο φυνχιοναmεντο δα υνιδαδε δε τραβαληο, βεm χοmο α θυαλιδαδε ε θυαντιδαδε 
δε mεδιχαmεντοσ ε mατεριαλ αmβυλατοριαλ, χοντρολανδο ο εστοθυε, σολιχιτανδο ρεποσιο δε 
mατεριαλ ε ρεαλιζανδο οργανιζαο, mανυτενο ε χοντρολε δε mατεριαισ, εθυιπαmεντοσ, αm−
βιεντεσ ε ουτροσ. 

12. Αρτιχυλαρ−σε χοm οσ διφερεντεσ νϖεισ δε Ατενο ◊ Σαδε, δο σιστεmα mυνιχιπαλ ε λοχο ρεγιο−
ναλ, ρεσπειτανδο φλυξοσ χοερεντεσ ε εφετιϖοσ δε ρεφερνχια ε χοντρα ρεφερνχια. 

13. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

14. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

15. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

16. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
17. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
18. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΡΑDΙΟΛΟΓΙΑ 

1. Αρτιχυλαρ−σε χοm οσ διφερεντεσ νϖεισ δε Ατενο ◊ Σαδε, δο σιστεmα mυνιχιπαλ ε λοχο ρεγιο−
ναλ, ρεσπειτανδο φλυξοσ χοερεντεσ ε εφετιϖοσ δε ρεφερνχια ε χοντρα ρεφερνχια. 
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2. Ρεαλιζαρ ο αχοληιmεντο ε α εσχυτα θυαλιφιχαδα δασ νεχεσσιδαδεσ δοσ υσυ〈ριοσ εm τοδοσ οσ 
ατενδιmεντοσ, προπορχιονανδο ατενο ηυmανιζαδα, ϖιαβιλιζανδο ο εσταβελεχιmεντο δε 
ϖνχυλο. 

3. Πλανεϕαρ οσ ατενδιmεντοσ α σερεm ρεαλιζαδοσ, αδαπτανδο α αγενδα παρα ατενδιmεντο δε πα−
χιεντεσ πριοριτ〈ριοσ, θυανδο νεχεσσ〈ριο, ορδενανδο α σεθυνχια δε εξαmεσ, ρεχεβενδο πε−
διδοσ δε εξαmεσ ε/ου προντυ〈ριο δε παχιεντε, χυmπρινδο οσ προχεδιmεντοσ τχνιχοσ ε αδ−
mινιστρατιϖοσ. 

4. Οργανιζαρ εθυιπαmεντο, σαλα δε εξαmε ε mατεριαισ δε τραβαληο, αϖεριγυανδο ασ χονδι⌡εσ 
τχνιχασ δοσ εθυιπαmεντοσ ε αχεσσ⌠ριοσ, χαλιβρανδο ο απαρεληο νο σευ παδρο, ϖεριφιχανδο α 
δισπονιβιλιδαδε δε mατεριαλ παρα εξαmε, πρεπαρανδο οσ mατεριαισ ε ινσυmοσ νεχεσσ〈ριοσ αοσ 
προχεδιmεντοσ. 

5. Πρεπαραρ ο παχιεντε παρα ρεαλιζαρ εξαmεσ, ϖεριφιχανδο συασ χονδι⌡εσ φσιχασ, ηιγιενιζανδο−ο 
θυανδο νεχεσσ〈ριο, προϖιδενχιανδο α ρετιραδα δε πρ⌠τεσεσ m⌠ϖεισ ε αδορνοσ δο παχιεντε, 
θυανδο νεχεσσ〈ριο, σολιχιταρ α πρεσενα δε ουτροσ προφισσιοναισ ενϖολϖιδοσ νο εξαmε, χοm α 
φιναλιδαδε δε πρεσταρ α ατενο νεχεσσ〈ρια παρα αϕυσταρ ο απαρεληο χονφορmε ο παχιεντε ε τι−
πο δε εξαmε, αδεθυαρ α ποσιο δο παχιεντε, ιmοβιλιζανδο−ο, αδmινιστρανδο ο χοντραστε ε 
mεδιχαmεντοσ σοβ ινδιχαο ε συπερϖισο mδιχα, αχοmπανηανδο ρεα⌡εσ δο παχιεντε αο 
χοντραστε ε mεδιχαmεντοσ, αϖαλιανδο α θυαλιδαδε δο εξαmε, συβmετενδο ο εξαmε ◊ απρε−
χιαο mδιχα, χονφεχχιονανδο mολδαγενσ ε ρεαλιζανδο δεmαισ προχεδιmεντοσ χορρελατοσ ◊ 
ρεαλιζαο δε εξαmεσ ε/ου προχεσσο δε ραδιοτεραπια, βεm χοmο ρεαλιζαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ 
χορρελατασ. 

6. Πρεσταρ ατενδιmεντο ταmβm φορα δα σαλα δε εξαmε, δεσλοχανδο εθυιπαmεντοσ, ελιmινανδο 
ιντερφερνχια δε ουτροσ απαρεληοσ, δετερmινανδο α ρεmοο δε πεσσοασ νο ενϖολϖιδασ νο 
εξαmε, ισολανδο α 〈ρεα δε τραβαληο παρα α ρεαλιζαο δε εξαmε. 

7. Ρεαλιζαρ προχεδιmεντοσ δε φιναλιζαο δοσ εξαmεσ ρεαλιζαδοσ, ρεmοϖενδο ο εθυιπαmεντο 
δο παχιεντε, λιmπανδο ο παχιεντε απ⌠σ ο εξαmε, ιmπριmινδο ο ρεσυλταδο δε εξαmεσ, εντρε−
γανδο ο προτοχολο ε/ου εξαmεσ αο παχιεντε ου ρεσπονσ〈ϖελ, ρεαλιζανδο α δισπενσα δο παχι−
εντε. 

8. Dεσενϖολϖερ ασ συασ ατιϖιδαδεσ χοm βιοσσεγυρανα, προϖιδενχιανδο α λιmπεζα ε ασσεπσια δα 
σαλα ε εθυιπαmεντοσ, υτιλιζανδο−σε δοσ εθυιπαmεντοσ δε προτεο ινδιϖιδυαλ νεχεσσ〈ριοσ, 
οφερεχενδο ρεχυρσοσ δε προτεο α ουτροσ προφισσιοναισ πρεσεντεσ ε αχοmπανηαντεσ, υτιλι−
ζανδο δοσmετρο, mινιmιζανδο τεmπο δε εξποσιο ◊ ραδιαο, συβστιτυινδο mατεριαισ ε 
mεδιχαmεντοσ χοm α ϖαλιδαδε ϖενχιδα, αχονδιχιονανδο mατεριαισ ραδιοατιϖοσ παρα τρανσπορ−
τε ου δεσχαρτε, συβmετενδο−σε α εξαmεσ περι⌠διχοσ σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο. 

9. Ρεαλιζαρ ο προχεσσαmεντο δε φιλmεσ ραδιολ⌠γιχοσ, mανυσεανδο οσ φιλmεσ, ιδεντιφιχανδο−οσ ε 
ρεαλιζανδο δεmαισ προχεδιmεντοσ χορρελατοσ. 

10. Αυξιλιαρ να λιmπεζα δοσ εθυιπαmεντοσ, mατεριαισ ε σαλα δε εξαmεσ δο σετορ, ρεαλιζανδο προ−
χεδιmεντοσ δε λιmπεζα αδεθυαδοσ, βεm χοmο σε υτιλιζανδο δοσ προδυτοσ δε λιmπεζα αδε−
θυαδοσ παρα ταλ φιναλιδαδε. 

11. Μαντερ χοντατοσ χοm παχιεντεσ, α φιm δε mαντ−λοσ ινφορmαδοσ α ρεσπειτο δε σευσ εξαmεσ. 
12. Χοντριβυιρ χοm α mανυτενο δο εστοθυε δο σετορ, ρεαλιζανδο λεϖανταmεντοσ ε πεδιδοσ δε 

mατεριαισ. 
13. Ρεαλιζαρ τχνιχασ δε προχεσσαmεντο δε φιλmεσ, ρεποσιο ε mανιπυλαο δε θυmιχοσ υτιλιζα−

δοσ νο προχεσσο δε ρεϖελαο, mαντερ α προχεσσαδορα ηιγιενιζαδα ε χονσερϖαδα, ϖισανδο σευ 
χορρετο φυνχιοναmεντο. 

14. Ρεαλιζαρ ρεγιστροσ περτινεντεσ σοβρε οσ ατενδιmεντοσ, νοσ ινστρυmεντοσ εσπεχφιχοσ εσταβε−
λεχιδοσ πελα Σεχρεταρια δε Σαδε, mαντενδο−οσ ατυαλιζαδοσ. 

15. Ζελαρ πελα γυαρδα, χονσερϖαο, mανυτενο ε λιmπεζα δοσ εθυιπαmεντοσ, ινστρυmεντοσ ε 
mατεριαισ υτιλιζαδοσ. 

16. Μαντερ−σε ατυαλιζαδο εm ρελαο ◊σ τενδνχιασ ε ινοϖα⌡εσ τεχνολ⌠γιχασ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο ε δασ νεχεσσιδαδεσ δο σετορ/δεπαρταmεντο. 

17. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−
νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

18. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 
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19. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

20. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
21. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
22. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

Τ⊃ΧΝΙΧΟ DΕ ΛΑΒΟΡΑΤΡΙΟ 

1. Ζελαρ πελα θυαλιδαδε δοσ τραβαληοσ δεσενϖολϖιδοσ, βεm χοmο, πελα σατισφαο ε βεm−εσταρ 
δοσ παχιεντεσ, ατενδενδο ο πβλιχο, φορνεχενδο ασ ινφορmα⌡εσ σολιχιταδασ, ρεχεβενδο οσ 
παχιεντεσ, πρεπαρανδο οσ mατεριαισ δε τραβαληο, ρεαλιζανδο οσ προχεδιmεντοσ λαβορατοριαισ 
θυε ο χοmπετε, αρmαζενανδο ε ενχαmινηανδο ασ αmοστρασ χολεταδασ αο δεστινο χορρετο. 

2. Εφετυαρ α αν〈λισε ε ο ρεγιστρο δασ αmοστρασ χοληιδασ. 
3. Πρεπαραρ λmινασ, χολοραο ε mειοσ δε χυλτυρασ, βεm χοmο πρεπαραρ παρα αν〈λισε οσ δερι−

ϖαδοσ δο σανγυε. 
4. Ασσεγυραρ οσ παδρ⌡εσ δε θυαλιδαδε ε φυνχιοναλιδαδε ρεθυεριδοσ, οπερανδο απαρεληοσ ε χον−

τρολανδο ασ συασ χονδι⌡εσ δε φυνχιοναmεντο. 
5. Ρεαλιζαρ α χονφερνχια δο ρεσυλταδο δε εξαmεσ, λιβερανδο−οσ παρα α δατιλογραφια. 
6. Ασσεγυραρ οσ παδρ⌡εσ δε θυαλιδαδε ε φυνχιοναλιδαδε ρεθυεριδοσ δοσ εθυιπαmεντοσ, οπεραν−

δο ε χοντρολανδο ασ συασ χονδι⌡εσ δε φυνχιοναmεντο, βεm χοmο, σολιχιτανδο α συα mανυ−
τενο πρεϖεντιϖα ε χορρετιϖα. 

7. Ζελαρ πελα ηιγιενε δο λαβορατ⌠ριο, βεm χοmο, δοσ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ δε τραβαληο, 
οριεντανδο ε φισχαλιζανδο α λιmπεζα νασ δεπενδνχιασ δο λαβορατ⌠ριο, χοορδενανδο α λαϖα−
γεm, εστεριλιζαο ε σεχαγεm δα ϖιδραρια. 

8. Ρεαλιζαρ ο χοντρολε δο mατεριαλ δε χονσυmο ε οριενταρ οσ πεδιδοσ δελεσ. 
9. Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm ινφορmα⌡εσ, δαδοσ εστατστιχοσ ε ινδιχαδορεσ δα 〈ρεα, ϖισανδο φορ−

νεχερ συβσδιοσ παρα δεχισ⌡εσ δε χορρε⌡εσ δε πολτιχασ ου προχεδιmεντοσ δε συα 〈ρεα δε 
ατυαο. 

10. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

11. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

12. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
13. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
14. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

Φυν⌡εσ Τεmπορ〈ριασ χοm εξιγνχια δε ενσινο φυνδαmενταλ 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο 

1. Πρεπαραρ ρεφει⌡εσ παρα σερεm σερϖιδασ, ατεντανδο−σε ε χυmπρινδο οσ ηορ〈ριοσ πρ δετερmι−
ναδοσ: 

  Οβσερϖανδο ο χαρδ〈πιο εστιπυλαδο πελα νυτριχιονιστα; 

  Αδοτανδο ο mτοδο mαισ αδεθυαδο παρα ο πρεπαρο; 

 Dεσχονγελανδο αλιmεντοσ θυανδο νεχεσσ〈ριο; 

 Ηιγιενιζανδο αλιmεντοσ; 

  Υτιλιζανδο τεmπεροσ εσπεχφιχοσ, 
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  Ατεντανδο−σε αο τεmπο δε χοχο; 

  Ελαβορανδο ο πρ−πρεπαρο, ο πρεπαρο ε α φιναλιζαο δε αλιmεντοσ; 

 Σερϖινδο ο αλιmεντο αινδα θυεντε, θυανδο τραταρ−σε δε ρεφει⌡εσ δεστα νατυρεζα; 

 Πρεοχυπανδο−σε χοm αροmα, χορ, τεξτυρα ε χονσιστνχια δοσ αλιmεντοσ, α φιm δε τορν〈−λοσ 
απετιτοσοσ ◊σ χριανασ. 

2. Πρεπαραρ ε σερϖιρ οσ αλιmεντοσ ε βεβιδασ, οργανιζανδο ε δισπονιβιλιζανδο οσ ρεχιπιεντεσ ε 
αmβιεντε απροπριαδοσ, δε αχορδο χοm α νεχεσσιδαδε ε ρεαλιδαδε δα σεχρεταρια, φυνδαο ου 
αυταρθυια εm θυε εστ〈 λοταδο. 

3. Χοντρολαρ α θυαντιδαδε δε αλιmεντοσ α σερ πρεπαραδα, δε mοδο θυε συπρα α δεmανδα δε 
αλιmενταο ε νο γερε mυιτο δεσπερδχιο, βεm χοmο σολιχιταρ α ρεποσιο δο mατεριαλ ε 
πεδιδο mενσαλ δοσ αλιmεντοσ, ατεντανδο−σε αο φορνεχιmεντο δοσ mεσmοσ, παρα θυε νο φαλ−
τεm χονδι⌡εσ παρα ρεαλιζαρ ασ ρεφει⌡εσ. 

4. Υτιλιζαρ τχνιχασ αδεθυαδασ παρα χονγελαmεντο ε δεσχονγελαmεντο δε αλιmεντοσ, βεm χο−
mο χοντρολαρ ο πραζο δε ϖαλιδαδε δοσ mεσmοσ. 

5. Ρεχεβερ οσ αλιmεντοσ οβσερϖανδο δατα δε ϖαλιδαδε ε χονφερινδο θυαντιδαδε ε θυαλιδαδε ε 
αινδα αρmαζεναρ οσ αλιmεντοσ χοm χυιδαδο ε οργανιζαδαmεντε, δε mοδο θυε νο σοφραm 
χονταmιναο. 

6. Προmοϖερ α ηιγιενε ε ο βεm−εσταρ νο αmβιεντε δε τραβαληο: 

 Λιmπανδο ε οργανιζανδο οσ υτενσλιοσ, m⌠ϖεισ, εθυιπαmεντοσ, δεπενδνχιασ δο δεπ⌠σιτο, 
χοζινηα ε ουτροσ; 

 Υτιλιζανδο−σε δε αχεσσ⌠ριοσ ε ΕΠΙσ πρ−δετερmιναδοσ (χοmο λυϖασ, τουχα, αϖενταλ, εντρε ου−
τροσ). 

7. Χυmπριρ ασ δετερmινα⌡εσ δα ςιγιλνχια Σανιτ〈ρια, θυαντο αο υσο δε ϖεστιmεντασ αδεθυαδασ 
παρα ο τραβαληο να χοζινηα, βεm χοmο εφετυαρ α ρεϖαλιδαο δα χαρτειρα δε σαδε ανυαλmεν−
τε. 

8. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δοσ mεσmοσ. 

9. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

10. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
11. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
12. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΑΓΕΝΤΕ ΧΟΜΥΝΙΤℑΡΙΟ DΕ ΣΑ∨DΕ 

1. Ο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ δε πρεϖενο δε δοενασ ε προmοο δα σαδε, mεδιαντε α⌡εσ 
δοmιχιλιαρεσ ου χοmυνιτ〈ριασ, ινδιϖιδυαισ ου χολετιϖασ, δεσενϖολϖιδασ εm χονφορmιδαδε χοm 
ασ διρετριζεσ δο ΣΥΣ ε σοβ συπερϖισο δο γεστορ mυνιχιπαλ, διστριταλ, εσταδυαλ ου φεδεραλ. 

2. Ρεαλιζαρ mαπεαmεντο δε συα 〈ρεα; 
3. Χαδαστραρ ασ φαmλιασ ε ατυαλιζαρ περmανεντεmεντε εσσε χαδαστρο; 
4. Ιδεντιφιχαρ ινδιϖδυοσ ε φαmλιασ εξποστοσ α σιτυα⌡εσ δε ρισχο; 
5. Ιδεντιφιχαρ 〈ρεα δε ρισχο; 
6. Οριενταρ ασ φαmλιασ παρα υτιλιζαο αδεθυαδα δοσ σερϖιοσ δε σαδε, ενχαmινηανδο−ασ ε ατ 

αγενδανδο χονσυλτασ, εξαmεσ ε ατενδιmεντο οδοντολ⌠γιχο, θυανδο νεχεσσ〈ριο; 
7. Ρεαλιζαρ α⌡εσ ε ατιϖιδαδεσ, νο νϖελ δε συασ χοmπετνχιασ, νασ 〈ρεασ πριοριτ〈ριασ δα Ατενο 

Β〈σιχασ; 
8. Ρεαλιζαρ, πορ mειο δε ϖισιτα δοmιχιλιαρ, αχοmπανηαmεντο mενσαλ δε τοδασ ασ φαmλιασ σοβ 

συα ρεσπονσαβιλιδαδε; 
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9. Εσταρ σεmπρε βεm ινφορmαδο, ε ινφορmαρ αοσ δεmαισ mεmβροσ δα εθυιπε, σοβρε α σιτυαο 
δασ φαmλιασ αχοmπανηαδασ, παρτιχυλαρmεντε αθυελασ εm σιτυα⌡εσ δε ρισχο; 

10. Dεσενϖολϖερ α⌡εσ δε εδυχαο ε ϖιγιλνχια ◊ σαδε, χοm νφασε να προmοο δα σαδε ε 
να πρεϖενο δε δοενασ; 

11. Προmοϖερ α εδυχαο ε α mοβιλιζαο χοmυνιτ〈ρια, ϖισανδο δεσενϖολϖερ α⌡εσ χολετιϖασ δε 
σανεαmεντο ε mεληορια δο mειο αmβιεντε, εντρε ουτρασ; 

12. Τραδυζιρ παρα α ΕΣΦ α δινmιχα σοχιαλ δα χοmυνιδαδε, συασ νεχεσσιδαδεσ, ποτενχιαλιδαδεσ ε 
λιmιτεσ; 

13. Ιδεντιφιχαρ παρχειροσ ε ρεχυρσοσ εξιστεντεσ να χοmυνιδαδε θυε ποσσα σερ ποτενχιαλιζαδοσ πε−
λα εθυιπε; 

14. Υτιλιζαρ ινστρυmεντοσ παρα διαγν⌠στιχο δεmογρ〈φιχο ε σοχιοχυλτυραλ δα χοmυνιδαδε. 
15. Προmοο δε α⌡εσ δε εδυχαο παρα α σαδε ινδιϖιδυαλ ε χολετιϖα. 
16. Ρεγιστρο, παρα φινσ εξχλυσιϖοσ δε χοντρολε ε πλανεϕαmεντο δασ α⌡εσ δε σαδε, δε νασχιmεν−

τοσ, ⌠βιτοσ, δοενασ ε ουτροσ αγραϖοσ ◊ σαδε. 
17. Εστmυλο ◊ παρτιχιπαο δα χοmυνιδαδε νασ πολτιχασ πβλιχασ ϖολταδασ παρα α 〈ρεα δα σαδε. 
18. Ρεαλιζαο δε ϖισιτασ δοmιχιλιαρεσ περι⌠διχασ παρα ο mονιτοραmεντο δε σιτυα⌡εσ δε ρισχο ◊ 

φαmλια. 
19. Παρτιχιπαο εm α⌡εσ θυε φορταλεαm οσ ελοσ εντρε ο σετορ σαδε ε ουτρασ πολτιχασ θυε 

προmοϖαm α θυαλιδαδε δε ϖιδα. 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΧΟΜΒΑΤΕ ℵΣ ΕΝDΕΜΙΑΣ 

1. Τεm χοmο ατριβυιο πριm〈ρια ο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ δε ϖιγιλνχια, πρεϖενο, χοντρολε 
δε δοενασ ε αγεντεσ ετιολ⌠γιχοσ, ε προmοο δα σαδε, δεσενϖολϖιδασ εm χονφορmιδαδε 
χοm ασ διρετριζεσ δο ΣΥΣ ε σοβ συπερϖισο δο γεστορ δο Μυνιχπιο. 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ  

1. Ρεαλιζαρ τραβαληοσ δε χονστρυο δε οβρασ, mανυτενο, λιmπεζα ε χονσερϖαο δε αmβιεν−
τεσ ε ινσταλα⌡εσ, ϖιασ πβλιχασ, m〈θυινασ, ϖεχυλοσ ε εθυιπαmεντοσ, ζελανδο πελο βεm−εσταρ 
δοσ χιδαδοσ. 

2. Ρεαλιζαρ ο αχαβαmεντο νασ πεασ ε νοσ m⌠ϖεισ χονφεχχιοναδοσ, πρεστανδο συπορτε αο Μαρ−
χενειρο, ατραϖσ δο αχαβαmεντο νασ πεασ, δε αχορδο χοm οσ προχεδιmεντοσ εσταβελεχιδοσ. 

3. Εξεχυταρ τραβαληοσ γεραισ δε χαρπινταρια, χορτανδο, αρmανδο, ινσταλανδο, πρεγανδο, χολανδο, 
ενχαιξανδο, mοντανδο, ρεφορmανδο πεασ ου χονϕυντοσ δε mαδειρα παρα εδιφιχα⌡εσ, ϖεχυ−
λοσ, mοβιλι〈ριο, χεν〈ριοσ, εντρε ουτροσ, βεm χοmο παρα mανυτενο ε/ου ρεφορmασ. 

4. Αυξιλιαρ να χονστρυο ε mονταγεm δασ αρmα⌡εσ δε mαδειρα δοσ εδιφχιοσ, ποντεσ γαλπ⌡εσ, 
ϖιϖειροσ ε οβρασ πβλιχασ διϖερσασ, υτιλιζανδο προχεσσοσ ε φερραmεντασ αδεθυαδασ. 

5. Παϖιmενταρ ε χαλαρ σολοσ δε εστραδασ, ρυασ ε οβρασ σιmιλαρεσ, παρα δαρ−ληεσ mεληορ ασπεχτο 
ε φαχιλιταρ ο τρ〈φεγο δε ϖεχυλοσ, αλινηανδο, εσχαϖανδο, δεmαρχανδο ε πρεπαρανδο ο σολο, ασ−
σεντανδο ε νιϖελανδο ο mατεριαλ. 

6. Ρεαλιζαρ α mανυτενο πρεϖεντιϖα ε χορρετιϖα δε εδιφχιοσ, πρδιοσ, χαλαδασ, ποντεσ ε ουτρασ 
εστρυτυρασ, α φιm δε πρεσερϖαρ ασ ινσταλα⌡εσ πβλιχασ: 

 Γυιανδο−σε πορ δεσενηοσ, εσθυεmασ ε εσπεχιφιχα⌡εσ; 

 Προϖιδενχιανδο οσ mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ παρα α εξεχυο δο τραβαληο; 

 Υτιλιζανδο οσ ινστρυmεντοσ ε φερραmεντασ περτινεντεσ αο οφχιο; 

 Χονστρυινδο ασ οβρασ νεχεσσ〈ριασ. 

7. Ρεαλιζαρ σερϖιοσ δε πιντυρα εm παρεδεσ, τετοσ, ασσοαληοσ, 〈ρϖορεσ, mυροσ, ρυασ, ποντεσ, παλ−
χοσ, παλανθυεσ, m⌠ϖεισ, εντρε ουτροσ, α φιm δε χονσερϖαρ ασ ρεπαρτι⌡εσ δο mυνιχπιο: 

 Οβσερϖανδο ασ mεδιδασ, α ποσιο ε ο εσταδο δα συπερφχιε α σερ πινταδα; 
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 Πρεπαρανδο ο mατεριαλ δε πιντυρα, mιστυρανδο τιντασ, πιγmεντοσ, ⌠λεοσ ε ουτροσ, παρα οβ−
τερ α χορ ε θυαντιδαδε δεσεϕαδα. 

8. Αυξιλιαρ τραβαληοσ δε χονστρυο, mανυτενο, ρεπαραο, χονσερτο ε αδεθυαο εm αλϖενα−
ρια, χονχρετο, χαρπινταρια, πιντυρα, εντρε ουτροσ, υτιλιζανδο ινστρυmεντοσ διϖερσοσ. 

9. Dεmολιρ εδιφιχα⌡εσ δε χονχρετο, δε αλϖεναρια ε ουτρασ εστρυτυρασ. 
10. Αυξιλιαρ νοσ σερϖιοσ δε ενχαναο, mεχνιχα, ελετριχιδαδε, εντρε ουτροσ, ατυανδο χοmο συ−

πορτε παρα ο προφισσιοναλ ηαβιλιταδο σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο ου χονφορmε σολιχιταο δο συ−
περιορ ιmεδιατο. 

11. Ζελαρ πελοσ mατεριαισ ε φερραmενταλ υτιλιζαδοσ παρα εξεχυο δε σευσ τραβαληοσ, εϖιτανδο 
δεσπερδχιοσ ε χυστοσ δεσνεχεσσ〈ριοσ: 

12. ςεριφιχανδο ασ χονδι⌡εσ δοσ εθυιπαmεντοσ ε mατεριαισ; 
13. Εφετυανδο α mανυτενο δοσ εθυιπαmεντοσ ε mατεριαισ θυανδο νεχεσσ〈ριο; 
14. Λιmπανδο m〈θυινασ ε φερραmεντασ; 
15. Ρεπαρανδο εϖεντυαισ δεφειτοσ mεχνιχοσ νοσ mεσmοσ. 
16. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−

δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

17. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

18. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
19. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
20. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΟΒΡΑΣ (Ενχαναδορ) 

1. Ρεαλιζαρ τραβαληοσ δε χονστρυο δε οβρασ, mανυτενο, λιmπεζα ε χονσερϖαο δε αmβιεν−
τεσ ε ινσταλα⌡εσ, ϖιασ πβλιχασ, m〈θυινασ, ϖεχυλοσ ε εθυιπαmεντοσ, ζελανδο πελο βεm−εσταρ 
δοσ χιδαδοσ. 

2. Ρεαλιζαρ ο αχαβαmεντο νασ πεασ ε νοσ m⌠ϖεισ χονφεχχιοναδοσ, πρεστανδο συπορτε αο Μαρ−
χενειρο, ατραϖσ δο αχαβαmεντο νασ πεασ, δε αχορδο χοm οσ προχεδιmεντοσ εσταβελεχιδοσ. 

3. Εξεχυταρ τραβαληοσ γεραισ δε χαρπινταρια, χορτανδο, αρmανδο, ινσταλανδο, πρεγανδο, χολανδο, 
ενχαιξανδο, mοντανδο, ρεφορmανδο πεασ ου χονϕυντοσ δε mαδειρα παρα εδιφιχα⌡εσ, ϖεχυ−
λοσ, mοβιλι〈ριο, χεν〈ριοσ, εντρε ουτροσ, βεm χοmο παρα mανυτενο ε/ου ρεφορmασ. 

4. Αυξιλιαρ να χονστρυο ε mονταγεm δασ αρmα⌡εσ δε mαδειρα δοσ εδιφχιοσ, ποντεσ γαλπ⌡εσ, 
ϖιϖειροσ ε οβρασ πβλιχασ διϖερσασ, υτιλιζανδο προχεσσοσ ε φερραmεντασ αδεθυαδασ. 

5. Παϖιmενταρ ε χαλαρ σολοσ δε εστραδασ, ρυασ ε οβρασ σιmιλαρεσ, παρα δαρ−ληεσ mεληορ ασπεχτο 
ε φαχιλιταρ ο τρ〈φεγο δε ϖεχυλοσ, αλινηανδο, εσχαϖανδο, δεmαρχανδο ε πρεπαρανδο ο σολο, ασ−
σεντανδο ε νιϖελανδο ο mατεριαλ. 

6. Ρεαλιζαρ α mανυτενο πρεϖεντιϖα ε χορρετιϖα δε εδιφχιοσ, πρδιοσ, χαλαδασ, ποντεσ ε ουτρασ 
εστρυτυρασ, α φιm δε πρεσερϖαρ ασ ινσταλα⌡εσ πβλιχασ: 

 Γυιανδο−σε πορ δεσενηοσ, εσθυεmασ ε εσπεχιφιχα⌡εσ; 

 Προϖιδενχιανδο οσ mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ παρα α εξεχυο δο τραβαληο; 

 Υτιλιζανδο οσ ινστρυmεντοσ ε φερραmεντασ περτινεντεσ αο οφχιο; 

 Χονστρυινδο ασ οβρασ νεχεσσ〈ριασ. 

7. Ρεαλιζαρ σερϖιοσ δε πιντυρα εm παρεδεσ, τετοσ, ασσοαληοσ, 〈ρϖορεσ, mυροσ, ρυασ, ποντεσ, παλ−
χοσ, παλανθυεσ, m⌠ϖεισ, εντρε ουτροσ, α φιm δε χονσερϖαρ ασ ρεπαρτι⌡εσ δο mυνιχπιο: 

 Οβσερϖανδο ασ mεδιδασ, α ποσιο ε ο εσταδο δα συπερφχιε α σερ πινταδα; 

 Πρεπαρανδο ο mατεριαλ δε πιντυρα, mιστυρανδο τιντασ, πιγmεντοσ, ⌠λεοσ ε ουτροσ, παρα οβ−
τερ α χορ ε θυαντιδαδε δεσεϕαδα. 
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8. Αυξιλιαρ τραβαληοσ δε χονστρυο, mανυτενο, ρεπαραο, χονσερτο ε αδεθυαο εm αλϖενα−
ρια, χονχρετο, χαρπινταρια, πιντυρα, εντρε ουτροσ, υτιλιζανδο ινστρυmεντοσ διϖερσοσ. 

9. Dεmολιρ εδιφιχα⌡εσ δε χονχρετο, δε αλϖεναρια ε ουτρασ εστρυτυρασ. 
10. Αυξιλιαρ νοσ σερϖιοσ δε ενχαναο, mεχνιχα, ελετριχιδαδε, εντρε ουτροσ, ατυανδο χοmο συ−

πορτε παρα ο προφισσιοναλ ηαβιλιταδο σεmπρε θυε νεχεσσ〈ριο ου χονφορmε σολιχιταο δο συ−
περιορ ιmεδιατο. 

11. Ζελαρ πελοσ mατεριαισ ε φερραmενταλ υτιλιζαδοσ παρα εξεχυο δε σευσ τραβαληοσ, εϖιτανδο 
δεσπερδχιοσ ε χυστοσ δεσνεχεσσ〈ριοσ: 

 ςεριφιχανδο ασ χονδι⌡εσ δοσ εθυιπαmεντοσ ε mατεριαισ; 

 Εφετυανδο α mανυτενο δοσ εθυιπαmεντοσ ε mατεριαισ θυανδο νεχεσσ〈ριο; 

 Λιmπανδο m〈θυινασ ε φερραmεντασ; 

 Ρεπαρανδο εϖεντυαισ δεφειτοσ mεχνιχοσ νοσ mεσmοσ. 

12. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

13. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

14. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
15. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
16. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΓΕΡΑΙΣ 

1. Εξεχυταρ α χονσερϖαο, αβερτυρα ε φεχηαmεντο δοσ εσταβελεχιmεντοσ, ϖισανδο προmοϖερ ο 
βεm−εσταρ, α ορδεm ε α σεγυρανα δοσ ινδιϖδυοσ, βεm χοmο ρεαλιζαρ ρεπαροσ, θυανδο νε−
χεσσ〈ριο, ε πρεσερϖαρ εm βοm εσταδο οσ mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ δε τραβαληο. 

2. Ασσεγυραρ θυε οσ ινδιϖδυοσ χονϖιϖαm εm υm αmβιεντε λιmπο ε οργανιζαδο, διmινυινδο οσ 
ρισχοσ δε χοντραιρ δοενασ: 

 Λιmπανδο ε χονσερϖανδο οσ αmβιεντεσ; 

 Μαντενδο ασ χονδι⌡εσ δε ασσειο ε ηιγιενε ρεθυεριδασ; 

 Ρεαλιζανδο α λιmπεζα δε ρουπασ, mατεριαισ, εθυιπαmεντοσ, βρινθυεδοσ, εντρε ουτροσ. 

 Οργανιζανδο βανηειροσ ε τοαλετεσ, ϖισανδο ◊ χονσερϖαο ε χονδι⌡εσ δε υσο, λιmπανδο−
οσ ε αβαστεχενδο χοm παπελ σανιτ〈ριο, τοαληασ ε σαβονετεσ. 

3. Μαντερ φορα δο αλχανχε δε χριανασ προδυτοσ θυmιχοσ ε υτενσλιοσ θυε χολοθυεm εm ρισχο α 
ϖιδα δελασ θυανδο ατυανδο εm εσχολασ ε/ου χρεχηεσ. 

4. Ζελαρ πελο χυmπριmεντο δασ νορmασ ιντερνασ εσταβελεχιδασ, ινφορmανδο αο συπεριορ ιmεδια−
το οσ προβλεmασ γεραισ οχορριδοσ, βεm χοmο υτιλιζανδο ϖεστιmεντασ ε εθυιπαmεντοσ αδε−
θυαδοσ αο σερϖιο ε αο λοχαλ δε τραβαληο. 

5. Ρεαλιζαρ α χονφερνχια, χοντρολε ε διστριβυιο δο mατεριαλ δε χονσυmο, λιmπεζα ε ουτροσ, 
ρεαλιζανδο ο υσο χορρετο δοσ προδυτοσ ε mατεριαισ, εστανδο ατεντα α δεϖιδα χονσερϖαο ε 
ινφορmανδο σευ συπεριορ να φαλτα δοσ mατεριαισ νεχεσσ〈ριοσ. 

6. Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε λιmπεζα ε οργανιζαο δε αλmοξαριφαδοσ, πρεζανδο πελα πρατιχιδαδε 
να δισπονιβιλιζαο δοσ mατεριαισ εm δεπ⌠σιτοσ, οβσερϖανδο α λογστιχα δι〈ρια δε υτιλιζαο 
δελεσ. 

7. Χολεταρ ο λιξο δοσ δεπ⌠σιτοσ, ρεχοληενδο−οσ εm λατ⌡εσ, σελεχιονανδο οσ mατεριαισ ε δεϕετοσ 
χολεταδοσ, σεπαρανδο−οσ εm οργνιχοσ ε ινοργνιχοσ ε δεποσιτανδο−ο εm λιξειρασ ου ινχινε−
ραδορεσ. 
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8. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

9. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

10. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
11. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
12. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΑΥΞΙΛΙΑΡ ΟΠΕΡΑΧΙΟΝΑΛ 

1. Χοντριβυιρ χοm α λιmπεζα ε χονσερϖαο δασ χονστρυ⌡εσ δο mυνιχπιο, βεm χοmο, δασ ϖιασ 
πβλιχασ, ρεαλιζανδο σερϖιοσ δε χαπιναο, ροαο, χολετα δε λιξο ε δεmαισ ρεσδυοσ, δε−
σοβστρυο δε βυειροσ, ϖαλασ ε λιmπεζα δα πραια, δε αχορδο χοm οριενταο ε συπερϖισο. 

2. Εξεχυταρ σερϖιοσ γεραισ δε αποιο αο Αγεντε δε Οβρασ ε δε Μανυτενο, χοντριβυινδο παρα α 
χονστρυο ε mανυτενο δασ εστρυτυρασ ε ϖιασ δο mυνιχπιο. 

3. Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ περτινεντεσ αο χυλτιϖο δε φλορεσ ε πλαντασ, πρεπαρανδο α τερρα, πλαντανδο 
σεmεντεσ ε mυδασ, λιmπανδο ο λοχαλ, απλιχανδο ινσετιχιδασ, βεm χοmο ρεαλιζανδο ποδασ ε 
απαρανδο−ασ εm ποχασ πρεεσταβελεχιδασ πελοσ συπεριορεσ, δε mοδο α χονσερϖαρ ε εmβελε−
ζαρ χαντειροσ, παρθυεσ, ϕαρδινσ, εντρε ουτροσ ε mαντερ εm φυνχιοναmεντο ασ ατιϖιδαδεσ δο 
ηορτο. 

4. Πρεπαραρ 〈ρεα παρα σεπυλταmεντοσ, αβρινδο ε φεχηανδο χοϖασ, βεm χοmο αυξιλιανδο να χο−
λοχαο δο χαιξο, α φιm δε φαχιλιταρ οσ σεπυλταmεντοσ ε mαντερ ο λοχαλ λιmπο ε χονσερϖαδο. 

5. Αβριρ τmυλοσ mεδιαντε πρϖια αυτοριζαο δο ⌠ργο χοmπετεντε, ϖισανδο αυξιλιαρ να εξυ−
mαο δετερmιναδα πελα ϑυστια, βεm χοmο να τρανσφερνχια δε ρεστοσ mορταισ. 

6. Μαντερ ο χοντρολε δοσ σεπυλταmεντοσ ρεαλιζαδοσ, εφετυανδο ο ρεγιστρο δελεσ. 
7. Χονσερϖαρ ο χεmιτριο, πορ mειο δα λιmπεζα ε mανυτενο δε συασ ρεπαρτι⌡εσ. 
8. Ζελαρ πελα γυαρδα δα εστρυτυρα δο χεmιτριο, ρεαλιζανδο α ϖιγια δελε. 
9. Ρεαλιζαρ ατιϖιδαδεσ δε χαρρεγαmεντο ε δεσχαρρεγαmεντο δε mατεριαισ σεmπρε θυε νεχεσσ〈−

ριο. 
10. Αυξιλιαρ ο τχνιχο εm αγριmενσυρα νοσ λεϖανταmεντοσ τοπογρ〈φιχοσ, mανιπυλανδο φερραmεν−

τασ ε mατεριαλ απροπριαδο. 
11. Ρεαλιζαρ ο ρεγιστρο δε δαδοσ χοmο: νγυλοσ, λειτυρα δε mιρα, mεδιδασ εm χαmπο, δεντρε ου−

τρασ, φορνεχενδο συβσδιοσ παρα α ελαβοραο δε προϕετοσ; 
12. Τρανσπορταρ ε φιξαρ ινστρυmεντοσ νοσ λοχαισ ινδιχαδοσ πελο τχνιχο, χολοχανδο−οσ νο πρυmο ε 

νο νϖελ δεσεϕαδο. 
13. Αυξιλιαρ νοσ σερϖιοσ δε φισχαλιζαο δασ ατιϖιδαδεσ, να χολοχαο δοσ ινστρυmεντοσ, λεϖαν−

ταmεντοσ δε mεδι⌡εσ ε δαδοσ νεχεσσ〈ριοσ αισ σερϖιοσ τοπογρ〈φιχοσ. 
14. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−

δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

15. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

16. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
17. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
18. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 

ΓΥΑΡDΑ ΠΑΤΡΙΜΟΝΙΑΛ 

1. Προmοϖερ α ορδεm ε α σεγυρανα δοσ εσταβελεχιmεντοσ πβλιχοσ ε δασ πεσσοασ θυε νελεσ εσ−
τιϖερεm, πορ mειο δα γυαρδα δο πατριmνιο πβλιχο. 
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2. Γυαρδαρ ο πατριmνιο πβλιχο, α φιm δε προmοϖερ α ορδεm ε σεγυρανα δοσ εσταβελεχιmεν−
τοσ ε δασ πεσσοασ θυε νελεσ εστιϖερεm, εξερχενδο α ϖιγιλνχια δοσ πρδιοσ ε ουτροσ βενσ 
mυνιχιπαισ, εξεχυτανδο ρονδα διυρνα ου νοτυρνα νασ δεπενδνχιασ δε εδιφχιοσ ε 〈ρεασ αδ−
ϕαχεντεσ, ϖεριφιχανδο ε ινσπεχιονανδο θυαλθυερ ανορmαλιδαδε ε/ου ιρρεγυλαριδαδε ε τοmαν−
δο ασ προϖιδνχιασ νεχεσσ〈ριασ παρα εϖιταρ δανοσ, χοmο πορ εξεmπλο, αχιονανδο αυτοριδα−
δεσ χοmπετεντεσ. 

3. Φισχαλιζαρ α εντραδα ε σαδα δε θυαλθυερ mατεριαλ, ϖολυmε ε/ου βενσ m⌠ϖεισ δασ δεπενδν−
χιασ mυνιχιπαισ, χηεχανδο νοτασ φισχαισ ε δοχυmεντοσ δε εντραδα ε σαδα, θυανδο νεχεσσ〈−
ριο, βυσχανδο εϖιταρ ο δεσϖιο δε mατεριαισ ε ουτρασ φαλτασ, ϖισανδο ο βοm φυνχιοναmεντο δασ 
πορταριασ. 

4. Χοντριβυιρ χοm α ορδεm ε α σεγυρανα δοσ λοχαισ δετερmιναδοσ, χοντρολανδο α εντραδα ε σα−
δα δε πεσσοασ ε ϖεχυλοσ, δυραντε ε απ⌠σ ο εξπεδιεντε νορmαλ δε τραβαληο, τοmανδο mεδι−
δασ πρεϖεντιϖασ εm χασο δε ιδεντιφιχαο δε ιρρεγυλαριδαδεσ. 

5. Ποσσιβιλιταρ α τοmαδα δε mεδιδασ πρεϖεντιϖασ ε/ου χορρετιϖασ, mαντενδο α αυτοριδαδε συπε−
ριορ ου ⌠ργο χοmπετεντε ινφορmαδο αχερχα δε θυαισθυερ ιρρεγυλαριδαδεσ ε/ου ανορmαλιδα−
δεσ. 

6. Ζελαρ πελο χορρετο τρνσιτο δε σερϖιδορεσ, χοντρολανδο συα εντραδα ε σαδα ε ο υσο απροπρια−
δο δο χραχη〈 δε ιδεντιφιχαο. 

7. Σολιχιταρ σοχορρο ◊σ αυτοριδαδεσ χοmπετεντεσ, ιmεδιαταmεντε νοσ χασοσ δε ινχνδιο, εν−
χηεντεσ, αmεαασ δε δεσαβαmεντοσ ϖενδαϖαισ, ατενταδοσ χοντρα α ιντεγριδαδε φσιχα ε χον−
τρα α ϖιδα, χοmυνιχανδο ο φατο ◊ χηεφια ιmεδιατα. 

8. Ιmπεδιρ εϖεντυαλ λεσο αο πατριmνιο, εφετυανδο α ϖεριφιχαο δε ϖολυmεσ δε θυαλθυερ να−
τυρεζα, χονδυζιδοσ πελοσ π〈τιοσ ιντερνοσ ου ρετιραδοσ δασ ινσταλα⌡εσ δο ⌠ργο. 

9. Ρεϖισαρ, θυανδο νεχεσσ〈ριο, εmβρυληοσ, βολσασ ε παστασ δε πεσσοασ θυε εστεϕαm σαινδο πε−
λοσ πορτ⌡εσ, απρεενδενδο ε ιmπεδινδο α σαδα δαθυελεσ θυε χοντιϖερεm mερχαδοριασ, χυϕα 
ποσσε νο σε ϕυστιφιθυε. 

10. Μαντερ ατυαλιζαδοσ οσ ινδιχαδορεσ ε ινφορmα⌡εσ περτινεντεσ ◊ 〈ρεα δε ατυαο, οβσερϖαν−
δο οσ προχεδιmεντοσ ιντερνοσ ε λεγισλαο απλιχ〈ϖελ, ϖισανδο α αδεθυαδα ε ιmεδιατα δισπο−
νιβιλιδαδε δελεσ. 

11. Ατενδερ αοσ σερϖιδορεσ, πεσσοαλmεντε ου πορ τελεφονε, ϖισανδο εσχλαρεχερ δϖιδασ, ρεχεβερ 
σολιχιτα⌡εσ, βεm χοmο βυσχαρ σολυ⌡εσ παρα εϖεντυαισ τρανστορνοσ. 

12. Ζελαρ πελα λιmπεζα, οργανιζαο ε δισχιπλινα δε σευ λοχαλ δε τραβαληο. 
13. Ατυαρ δε αχορδο χοm πρινχπιοσ δε θυαλιδαδε ε τιχα, ϖισανδο ο χονσταντε αλινηαmεντο αο 

πλανεϕαmεντο εστρατγιχο δο mυνιχπιο. 
14. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ ◊σ αχιmα δεσχριτασ, α χριτριο δε σευ συπεριορ ιmεδιατο 

ε/ου χονφορmε δεmανδα. 
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ΑΝΕΞΟ 4 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ 

 

Εϖεντοσ Dατασ Προϖ〈ϖεισ 

Dατα Ινιχιαλ Dατα φιναλ 

Πυβλιχαο δο Εδιταλ 18/09/19  

Περοδο δε ινσχρι⌡εσ 18/09/19 18/10/19 

Εντρεγα δε δοχυmενταο: ϖαγασ ρεσερϖαδασ ΠΧD 18/09/19 18/10/19 

Ρεθυεριmεντο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ− πρεσταο δα προϖα 18/09/19 18/10/19 

Ρεθυεριmεντοσ δε ισενο δα ταξα δε ινσχριο 18/09/19 25/09/19 

Dεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε ισενο 30/09/19  

Πραζο ρεχυρσαλ 01/10/19 02/10/19 

Πυβλιχαο δασ ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ 08/10/19  

Ηοmολογαο δασ ινσχρι⌡εσ 28/10/19  

Ηοmολογαο δασ ινσχρι⌡εσ ϖαγασ ρεσερϖαδασ ΠΧD 28/10/19  

Dεφεριmεντο δοσ πεδιδοσ δε χονδιο εσπεχιαλ 28/10/19  

Πραζο ρεχυρσαλ− ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ 29/10/19 30/10/19 

Πραζο ρεχυρσαλ− ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ινσχριο 29/10/19 30/10/19 

Πραζο ρεχυρσαλ− ινδεφεριmεντο ινσχριο− ϖαγασ ρεσερϖαδασ−ΠΧD 29/10/19 30/10/19 

Πυβλιχαο δασ ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ 05/11/19  

Πυβλιχαο δοσ λοχαισ δε προϖα 11/11/19  

Προϖα Εσχριτα 17/11/19  

Πυβλιχαο δο γαβαριτο πρελιmιναρ 17/11/19  

Πραζο ρεχυρσαλ− γαβαριτο πρελιmιναρ 18/11/19 19/11/19 

Πυβλιχαο δασ ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ 25/11/19  

Ρεσυλταδο δα Προϖα Εσχριτα 26/11/19  

Ρεσυλταδο ε χλασσιφιχαο φιναλ (πρελιmιναρ) δο Προχεσσο σελετιϖο 26/11/19  

Πραζο ρεχυρσαλ− ρεσυλταδο δα Προϖα Εσχριτα , δο ρεσυλταδο ε δα χλασσιφιχαο 27/11/19 28/11/19 

Πυβλιχαο δασ ρεσποστασ αοσ ρεχυρσοσ 02/12/19  

Ρεσυλταδο ε χλασσιφιχαο φιναλ− ρεπυβλιχαο απ⌠σ ρεχυρσοσ 02/12/19  
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