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ΕΣΤΑDΟ DΟ ΑΧΡΕ 
ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ 
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ  DΕ ΓΕΣΤ℘Ο Ε ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο 

 
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 02/2019 

  
Α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ, νο υσο δασ συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ, τορνα πβλιχα α 
ρεαλιζαο δε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο δα Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Χρυζειρο δο Συλ/ΑΧ παρα ο χαργο δε 
Αγεντε δε Χοmβατε ◊σ Ενδεmιασ νοσ τερmοσ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 11.350/2006 ε Λει Φεδεραλ ν≡ 13.595/2018, 
mεδιαντε ασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ ε σευσ Ανεξοσ. 
 
1. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

 
1.1. Ο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο σερ〈 ρεγιδο πορ εστε Εδιταλ, πορ σευσ ανεξοσ, αϖισοσ, ατοσ χοmπλεmενταρεσ 
ε εϖεντυαισ ρετιφιχα⌡εσ, σενδο συα εξεχυο δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο Ινστιτυτο Βρασιλειρο δε Φορmαο ε 
Χαπαχιταο に ΙΒΦΧ. 
 
1.2. Ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο δεστινα−σε α σελεχιοναρ χανδιδατοσ παρα ο πρεενχηιmεντο δε 
ϖαγασ παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Χοmβατε ◊σ Ενδεmιασ παρα α Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Χρυζειρο δο Συλ/ΑΧ, 
αο πραζο δε ϖαλιδαδε δο προχεσσο σελετιϖο πβλιχο. 
 
1.3. Ο mοδελο δε ρεθυεριmεντο δε προϖα εσπεχιαλ ου δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ  ο χονσταντε δο Ανεξο Ι δεστε 
Εδιταλ. 
 
1.4. Οσ χοντεδοσ προγραm〈τιχοσ παρα εστυδο χονσταm δο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 
 
2. DΟ ΧΑΡΓΟ Ε ςΑΓΑΣ 

 
2.1. Οσ χαργοσ, ασ ϖαγασ, οσ ρεθυισιτοσ, ο σαλ〈ριο ε α χαργα ηορ〈ρια σο οσ εσταβελεχιδοσ α σεγυιρ: 
 

ΧΑΡΓΟΣ 
ςΑΓΑΣ 

 ΣΑΛℑΡΙΟ  ΧΗ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ 
ΑΧ ΠΧD ΤΟΤΑΛ 

Αγεντε δε Χοmβατε 
◊σ Ενδεmιασ 

95 5 100  Ρ∃ 1.250,00  40η 

Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε τερ χονχλυδο, 
χοm απροϖειταmεντο, χυρσο δε φορmαο 
ινιχιαλ, χοm χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε 
θυαρεντα ηορασ. 

ΛΕΓΕΝDΑ:   
ΑΧ = ςαγασ δε Αmπλα Χονχορρνχια;  
ΠΧD = ςαγασ ρεσερϖαδασ ◊σ Πεσσοασ χοm Dεφιχινχια;  
ΧΗ = Χαργα ηορ〈ρια σεmαναλ. 

 

2.2. Ο Αγεντε δε Χοmβατε ◊σ Ενδεmιασ τεm χοmο ατριβυιο: ο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ δε ϖιγιλνχια, 
πρεϖενο ε χοντρολε δε δοενασ ε προmοο δα σαδε, δεσενϖολϖιδασ εm χονφορmιδαδε χοm ασ διρετριζεσ 
δο ΣΥΣ ε σοβ συπερϖισο δο γεστορ δε χαδα εντε φεδεραδο, αλm δασ ατιϖιδαδεσ πρεϖιστασ να Λει ν≡ 
13.595/2018. 
 
2.3. ℵσ πεσσοασ χοm δεφιχινχια  ασσεγυραδο ο περχεντυαλ δε 5% (χινχο πορ χεντο) δασ ϖαγασ εξιστεντεσ ου 
δασ θυε ϖιερεm α συργιρ νο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο.  
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2.4. Ο χανδιδατο απροϖαδο νο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο σερ〈 συβmετιδο αο χυρσο δε φορmαο ινιχιαλ, θυε 
σερ〈 ρεαλιζαδο πελα Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Χρυζειρο δο Συλ/ΑΧ, χοm χαργα ηορ〈ρια mνιmα δε θυαρεντα 
ηορασ, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο, χοm νϖελ δε απροϖειταmεντο δεφινιδο ατραϖσ δε παρmετροσ φιξαδοσ πελα 
Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Σαδε. 
 
3. DΑ ΕΤΑΠΑ DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

 
3.1. Ο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ σερ〈 χοmποστο δε υmα νιχα εταπα, χονστιτυδα δε 
Προϖα Οβϕετιϖα δε Μλτιπλα Εσχοληα, δε χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο. 
 
3.2. Οσ ηορ〈ριοσ mενχιοναδοσ νο πρεσεντε Εδιταλ, οβεδεχερο αο ηορ〈ριο ﾉﾗI;ﾉ Sﾗ Eゲデ;Sﾗ Sﾗ AIヴWく 
 
3.3. Α Προϖα Οβϕετιϖα σερ〈 ρεαλιζαδα να χιδαδε δε Χρυζειρο δο Συλ, νο εσταδο δο Αχρε. 
 
3.3.1. Χασο ο νmερο δε ινσχριτοσ εξχεδα ◊ οφερτα δε λυγαρεσ αδεθυαδοσ εξιστεντεσ παρα α ρεαλιζαο δασ 
εταπασ, οσ χανδιδατοσ ποδερο σερ αλοχαδοσ εm ουτρασ χιδαδεσ παρα ρεαλιζαο, εντρεταντο νο ασσυmινδο 
ο ΙΒΦΧ ε α Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Χρυζειρο δο Συλ, θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε θυαντο αο τρανσπορτε ε 
αλοϕαmεντο δοσ χανδιδατοσ. 
 
4. DΟΣ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑ ΝΟΜΕΑ∩℘Ο  

 
4.1. Ο χανδιδατο απροϖαδο ε χονϖοχαδο νο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ σερ〈 νοmεαδο 
σε ατενδερ ◊σ σεγυιντεσ εξιγνχιασ, να δατα δα αδmισσο: 
α) σερ βρασιλειρο νατο ου νατυραλιζαδο ε νο χασο δε ναχιοναλιδαδε πορτυγυεσα, εσταρ αmπαραδο πελο εστατυτο 
δε ιγυαλδαδε εντρε βρασιλειροσ ε πορτυγυεσεσ, χοm ρεχονηεχιmεντο δο γοζο δοσ διρειτοσ πολτιχοσ, να φορmα 
δο αρτ. 13 δο Dεχρετο ν≡ 70.436, δε 18/04/1972; 
β) εσταρ εm δια χοm ασ οβριγα⌡εσ ελειτοραισ; 
χ) εσταρ εm δια χοm ασ οβριγα⌡εσ mιλιταρεσ, εm χασο δε χανδιδατο βρασιλειρο, δο σεξο mασχυλινο; 
δ) τερ α ιδαδε mνιmα δε 18 (δεζοιτο) ανοσ, να δατα δα αδmισσο; 
ε) ενχοντραρ−σε εm πλενο γοζο δε σευσ διρειτοσ πολτιχοσ ε χιϖισ; 
φ) τερ απτιδο φσιχα παρα ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο, θυε σερ〈 χοmπροϖαδα πορ mειο δε εξαmεσ 
mδιχοσ εσπεχφιχοσ νο προχεσσο δε αδmισσο; 
γ) απρεσενταρ ατεσταδο mδιχο, νοσ χασοσ δε χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια, δεχλαρανδο α δεφιχινχια θυε 
ποσσυι, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (ΧΙD), 
ε δεχλαρανδο αινδα θυε εστα  χοmπατϖελ χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο, ο θυε σερ〈 χοmπροϖαδο νοσ εξαmεσ 
mδιχοσ νο προχεσσο δε αδmισσο; 
η) νο τερ σοφριδο, νο εξερχχιο δε ατιϖιδαδε πβλιχα, πεναλιδαδε πορ ατοσ ινχοmπατϖεισ χοm ο σερϖιο 
πβλιχο; 
ι) νο τερ σοφριδο νενηυmα χονδεναο εm ϖιρτυδε δε χριmε χοντρα α Αδmινιστραο, χοm τρνσιτο εm 
ϕυλγαδο; 
ϕ) σερ απροϖαδο νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο ε ποσσυιρ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο εξερχχιο δο 
χαργο, χονφορmε ιτεm 2.1; 
κ) νο ρεχεβερ προϖεντοσ δε αποσενταδορια δεχορρεντεσ δο αρτ. 40 ου δοσ αρτσ. 42 ε 142, χονφορmε τεορ δο 
Αρτιγο 37, ♣ 10 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, χοm α ρεδαο δα Εmενδα Χονστιτυχιοναλ ν≡ 20, δε 15/12/98, ε 
νεm εσταρ χοm ιδαδε δε αποσενταδορια χοmπυλσ⌠ρια; 
λ) ατενδερ α τοδασ ασ εξιγνχιασ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ. 
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4.2. Α πρεσταο δε ινφορmαο φαλσα ου α φαλσιφιχαο ου α νο απρεσενταο δοσ δοχυmεντοσ 
χοmπροβατ⌠ριοσ δοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο χαργο, ιmπορταρ〈 να περδα δο διρειτο δε νοmεαο δο 
χανδιδατο, θυε τερ〈 σευ ατο δε χονϖοχαο τορναδο σεm εφειτο. 
 
4.3. Ασ χονϖοχα⌡εσ παρα νοmεαο σερο ρεαλιζαδασ χοm αϖισο α σερ πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ ε νο 
ενδερεο ελετρνιχο δα Πρεφειτυρα ωωω.χρυζειροδοσυλ.αχ.γοϖ.βρ.  
 
5. DΑΣ ΙΝΣΧΡΙ∩∏ΕΣ 

 
5.1. Dισποσι⌡εσ Γεραισ σοβρε ασ ινσχρι⌡εσ: 
 
5.1.1. Α ινσχριο δο χανδιδατο νεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο ιmπλιχαρ〈 ο χονηεχιmεντο ε α τ〈χιτα 
αχειταο δασ νορmασ ε χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ, εm ρελαο ◊σ θυαισ νο ποδερ〈 αλεγαρ 
δεσχονηεχιmεντο. 
 
5.1.2. Οβϕετιϖανδο εϖιταρ νυσ δεσνεχεσσ〈ριο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 οριενταρ−σε νο σεντιδο δε σοmεντε 
εφετυαρ α ινσχριο ε ρεχοληερ ο ϖαλορ ρεσπεχτιϖο απ⌠σ τοmαρ χονηεχιmεντο δο δισποστο νεστε Εδιταλ, σευσ 
ανεξοσ, εϖεντυαισ ρετιφιχα⌡εσ ε αϖισοσ χοmπλεmενταρεσ, ε χερτιφιχαρ−σε δε θυε πρεενχηε τοδοσ οσ ρεθυισιτοσ 
εξιγιδοσ παρα ο χαργο. 
 
5.1.3. Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο ελετρνιχο δε ινσχριο ε να φιχηα ελετρνιχα δε ισενο 
σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, εξιmινδο−σε α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ ε ο ΙΒΦΧ δε 
θυαισθυερ ατοσ ου φατοσ δεχορρεντεσ δε ινφορmαο ινχορρετα, ενδερεο ινεξατο ου ινχοmπλετο ου οπο 
ινχορρετα ρεφερεντε αοσ χαργοσ πρετενδιδοσ φορνεχιδοσ πελο χανδιδατο. 
 
5.1.4. Dεχλαρα⌡εσ φαλσασ ου ινεξατασ χονσταντεσ δο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε Ινσχριο δετερmιναρο ο 
χανχελαmεντο δα ινσχριο ε α ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ, εm θυαλθυερ ποχα, σεm 
πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ χιϖισ ε πεναισ χαβϖεισ, σενδο ασσεγυραδο αο χανδιδατο ο διρειτο δε ρεχυρσο. 
 
5.1.5. Νο ατο δα ινσχριο  δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α ϖεραχιδαδε ε εξατιδο δοσ δαδοσ 
ινφορmαδοσ νο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε Ινσχριο, σοβ ασ πενασ δα λει. 
 
5.1.6 Ο ϖαλορ δε ινσχριο παγο πελο χανδιδατο  πεσσοαλ ε ιντρανσφερϖελ. 
 
5.1.7. Νο σερο αχειτασ ασ σολιχιτα⌡εσ δε ινσχριο θυε νο ατενδερεm αο εσταβελεχιδο νεστε Εδιταλ. 
 
5.1.8. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ mαισ δε υmα ινσχριο παγα ε/ου δεφεριδα να σολιχιταο δα ισενο, τερ〈 
σοmεντε α λτιmα ινσχριο ϖαλιδαδα, σενδο ασ δεmαισ χανχελαδασ. 
 
5.1.9. Νο ηαϖερ〈 δεϖολυο δα ιmπορτνχια παγα, αινδα θυε εφετυαδα εm ϖαλορ συπεριορ ου ινφεριορ δο θυε 
ο εσταβελεχιδο, εm δυπλιχιδαδε, εm εξτεmπορνεο, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο. Α δεϖολυο δα ιmπορτνχια 
παγα σοmεντε οχορρερ〈 σε ο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο νο σε ρεαλιζαρ. 
 
5.2. Dοσ Προχεδιmεντοσ παρα Ινσχριο: 
 
5.2.1. Ασ ινσχρι⌡εσ παρα ο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο σερο ρεαλιζαδασ πελα Ιντερνετ, νο ενδερεο ελετρνιχο 
δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ ε ενχοντραρ−σε−ο αβερτασ α παρτιρ δασ 7 ηορασ δο δια 20/09/2019 ατ ◊σ 20η59mιν 
δο δια 22/10/2019, σενδο ο δια 23/10/2019 ο λτιmο δια παρα ο παγαmεντο δο βολετο βανχ〈ριο, ﾗHゲWヴ┗;Sﾗ 
ﾗ ｴﾗヴ=ヴｷﾗ ﾉﾗI;ﾉ Sﾗ Eゲデ;Sﾗ Sﾗ AIヴWく 

http://www.cruzeirodosul.ac.gov.br/
http://www.ibfc.org.br/
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5.2.2. Παρα ινσχρεϖερ−σε νεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, ο χανδιδατο δεϖερ〈, δυραντε ο περοδο δασ 
ινσχρι⌡εσ, εφετυαρ συα ινσχριο χονφορmε οσ προχεδιmεντοσ εσταβελεχιδοσ α σεγυιρ: 
α) λερ ατενταmεντε εστε Εδιταλ ε ο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε Ινσχριο;  
β) πρεενχηερ ο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε Ινσχριο ε τρανσmιτιρ οσ δαδοσ πελα Ιντερνετ, προϖιδενχιανδο α 
ιmπρεσσο δο χοmπροϖαντε δε Ινσχριο Φιναλιζαδα; 
χ) ιmπριmιρ ο βολετο βανχ〈ριο ε εφετυαρ ο παγαmεντο δα ιmπορτνχια ρεφερεντε ◊ ινσχριο δεσχριτα νο ιτεm 
5.2.3 δεστε Εδιταλ, ατ ο δια δο ϖενχιmεντο εm θυαλθυερ αγνχια βανχ〈ρια; 
δ) ο χανδιδατο θυε νο εφετυαρ ο παγαmεντο δε συα ινσχριο, ατ α δατα δε ϖενχιmεντο, ποδερ〈 υτιλιζαρ α 
οπο δε ιmπριmιρ α 2♠ ϖια δο βολετο ατ ο δια συβσεθυεντε αο τρmινο δα ινσχριο. Απ⌠σ εστα δατα ο 
χανδιδατο θυε νο εφετυαρ ο παγαmεντο δα ινσχριο, φιχαρ〈 ιmποσσιβιλιταδο δε παρτιχιπαρ δο Προχεσσο 
Σελετιϖο. 
 
5.2.3. Ο ϖαλορ δα ινσχριο σερ〈 δε Ρ∃ 60,00.  
 
5.2.4. Εm χασο δε φεριαδο ου εϖεντο θυε αχαρρετε ο φεχηαmεντο δε αγνχιασ βανχ〈ριασ, ο βολετο βανχ〈ριο 
δεϖερ〈 σερ παγο αντεχιπαδαmεντε. 
 
5.2.5. Νο σερ〈 αχειτο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχριο πορ mειο δε χηεθυε, δεπ⌠σιτο εm χαιξα ελετρνιχο, 
πελοσ Χορρειοσ, τρανσφερνχια ελετρνιχα, DΟΧ, DΟΧ ελετρνιχο, ορδεm δε παγαmεντο ου δεπ⌠σιτο χοmυm 
εm χοντα χορρεντε, χονδιχιοναλ, χρδιτο απ⌠σ ο πραζο ου φορα δο περοδο δε ινσχριο ου πορ θυαλθυερ ουτρο 
mειο θυε νο οσ εσπεχιφιχαδοσ νεστε Εδιταλ. 
 
5.2.6. Α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ ε ο ΙΒΦΧ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm, θυανδο οσ mοτιϖοσ δε ορδεm 
τχνιχα νο ληεσ φορεm ιmπυτ〈ϖεισ, πορ ινσχρι⌡εσ ου πεδιδοσ δε ισενο νο ρεχεβιδοσ πορ φαληασ δε 
χοmυνιχαο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχαο, φαληασ δε ιmπρεσσο, προβλεmασ δε ορδεm 
τχνιχα νοσ χοmπυταδορεσ υτιλιζαδοσ πελοσ χανδιδατοσ, βεm χοmο πορ ουτροσ φατορεσ αληειοσ θυε 
ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερνχια δοσ δαδοσ ε α ιmπρεσσο δο βολετο βανχ〈ριο. 
 
5.2.7. Α φορmαλιζαο δα ινσχριο σοmεντε σε δαρ〈 χοm ο αδεθυαδο πρεενχηιmεντο δε τοδοσ οσ χαmποσ 
δα φιχηα δε ινσχριο πελο χανδιδατο ε παγαmεντο δο ρεσπεχτιϖο ϖαλορ χοm εmισσο δε χοmπροϖαντε δε 
οπεραο εmιτιδο πελα ινστιτυιο βανχ〈ρια. 
 
5.2.8. Ο δεσχυmπριmεντο δασ ινστρυ⌡εσ παρα α ινσχριο πελα Ιντερνετ ιmπλιχαρ〈 να νο εφετιϖαο δα 
ινσχριο, ασσεγυραδο ο διρειτο δε ρεχυρσο. 
 
5.2.9. Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο δο χανδιδατο σερ〈 ο πρ⌠πριο βολετο, δεϖιδαmεντε θυιταδο. 
 
5.2.10. ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α mανυτενο σοβ συα γυαρδα δο χοmπροϖαντε δο 
παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο, παρα ποστεριορ απρεσενταο, σε νεχεσσ〈ριο. 
 
5.2.11. Α παρτιρ δε 06/11/2019 ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονφεριρ, νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβφχ.οργ.βρ 
ατραϖσ δασ σιτυα⌡εσ δασ ινσχρι⌡εσ, σε οσ δαδοσ δα ινσχριο φοραm ρεχεβιδοσ ε ο παγαmεντο προχεσσαδο. 
Εm χασο νεγατιϖο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο Σερϖιο δε Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο − ΣΑΧ 
δο ΙΒΦΧ, πελο τελεφονε (11) 4788−1430, δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα τεισ, δασ 7:00 ◊σ 15:30 (ｴﾗヴ=ヴｷﾗ ﾉﾗI;ﾉ Sﾗ 
Eゲデ;Sﾗ Sﾗ AIヴW), παρα ϖεριφιχαρ ο οχορριδο.  
 
5.2.12. Οσ εϖεντυαισ ερροσ δε διγιταο ϖεριφιχαδοσ νο χαρτο ινφορmατιϖο, ου ερροσ οβσερϖαδοσ νο 
χοmπροϖαντε δε ινσχριο ιmπρεσσο, θυαντο αο νοmε, νmερο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, σεξο, δατα δε 
νασχιmεντο ε ενδερεο, δεϖερο σερ χορριγιδοσ πορ mειο δο σιτε δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, δε αχορδο χοm 
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ασ ινστρυ⌡εσ ρελατιϖασ αο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, ατ ο 3≡ (τερχειρο) δια απ⌠σ α απλιχαο δασ Προϖασ 
Οβϕετιϖασ. 
 
5.2.12.1. Ο λινκ παρα χορρεο δε χαδαστρο σερ〈 δισπονιβιλιζαδο νο 1≡ (πριmειρο) δια απ⌠σ απλιχαο δασ 
Προϖασ Οβϕετιϖασ. 
 
5.2.12.2. Ο χανδιδατο θυε νο φιζερ ου σολιχιταρ ασ χορρε⌡εσ δοσ δαδοσ πεσσοαισ νοσ τερmοσ δο συβιτεm 
5.2.12 δεστε Εδιταλ δεϖερ〈 αρχαρ, εξχλυσιϖαmεντε, χοm ασ χονσεθυνχιασ αδϖινδασ δε συα οmισσο. 
 
5.2.13. Ο χανδιδατο ινσχριτο πορ τερχειρο ασσυmε τοταλ ρεσπονσαβιλιδαδε πελασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ πορ 
σευ ρεπρεσενταντε, αρχανδο χοm ασ χονσεθυνχιασ δε εϖεντυαισ ερροσ νο πρεενχηιmεντο δο φορmυλ〈ριο 
ελετρνιχο δε ινσχριο. 
 
5.3. Dα Ισενο δο Παγαmεντο δο ςαλορ δε Ινσχριο: 
 
5.3.1. Ο χανδιδατο θυε δεσεϕαρ σε ινσχρεϖερ οβτενδο ο βενεφχιο δα ισενο δε παγαmεντο δα ταξα δε 
ινσχριο εm φυνο δα Λει Μυνιχιπαλ ν≡ 476/2007 (Dοαδορεσ δε Σανγυε), δεϖερ〈 πρεενχηερ ο ρεθυεριmεντο 
δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο, νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ − ωωω.ιβφχ.οργ.βρ νο 
περοδο δασ 7 ηορασ δο δια 23/09/2019 ατ ◊σ 15 ηορασ δο δια 25/09/2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο λοχαλ δο 
Εσταδο δο Αχρε. 
 
5.3.2. Παρα α χοmπροϖαο δε Dοαδορ δε Σανγυε, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ οσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: 
α) Ρεθυεριmεντο δε Ισενο; 
β) Dοχυmεντο δε Ιδεντιδαδε; 
χ) Χοmπροϖαντε δε 3 (τρσ) δοα⌡εσ δε σανγυε αο ανο, εξπεδιδα πελο Βανχο δε Σανγυε ου Ινστιτυιο δε 
Σαδε ϖινχυλαδα αο ΣΥΣ (Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε) ε δε ρεχονηεχιδα ιδονειδαδε. 
 
5.3.3. Οσ χανδιδατοσ θυε σολιχιταρεm α Ισενο δο Παγαmεντο δο ςαλορ δε Ινσχριο, νασ χονδι⌡εσ ε πραζοσ 
ελενχαδοσ, δεϖερο φαζερ ο ενϖιο ελετρνιχο, ϖια λινκ εσπεχφιχο νο σιτε δο ΙΒΦΧ − ωωω.ιβφχ.οργ.βρ να αβα 
さESｷデ;ｷゲ W P┌HﾉｷI;NﾛWゲ OaｷIｷ;ｷゲざが Sﾗゲ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲ IﾗﾏヮヴﾗH;デﾙヴｷﾗゲが νο περοδο δασ 7 ηορασ δο δια 
26/09/2019 ατ ◊σ 21 ηορασ δο δια 27/09/2019, οβσερϖαδο ο ηορ〈ριο λοχαλ δο Εσταδο δο Αχρε. 
 
5.3.3.1. Οσ αρθυιϖοσ χοντενδο οσ δοχυmεντοσ χορρεσπονδεντεσ παρα αν〈λισε δεϖεm εσταρ να εξτενσο ϑΠΕΓ 
ου ΠΝΓ χοm ο ταmανηο m〈ξιmο δε 2 ΜΒ (mεγαβψτεσ) πορ αρθυιϖο.  
 
5.3.3.2. Χασο ο χανδιδατο νο χονσιγα ανεξαρ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ εm υmα νιχα ϖεζ, ποδερ〈 φραχιοναρ οσ 
αρθυιϖοσ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ πορ παρτεσ, δεντρο δο πραζο εστιπυλαδο νο ιτεm 5.3.3 γερανδο υm νmερο δε 
προτοχολο παρα χαδα ενϖιο. 
 
5.3.3.3. Παρα οσ δοχυmεντοσ θυε τενηαm ινφορmα⌡εσ φρεντε ε ϖερσο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ανεξαρ ασ δυασ 
ιmαγενσ παρα αν〈λισε.  
 
5.3.3.4. ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ϖεριφιχαρ σε ασ ιmαγενσ χαρρεγαδασ να τελα δε προτοχολοσ 
εστο χορρετασ. 
 
5.3.3.5. Ασ ιmαγενσ δοσ δοχυmεντοσ δεϖερο εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ α αν〈λισε 
δα δοχυmενταο χοm χλαρεζα. 
 
5.3.3.6. Νο σερο χονσιδεραδοσ ε αναλισαδοσ οσ δοχυmεντοσ θυε νο περτενχεm αο χανδιδατο. 
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5.3.4. Νο σερ〈 χονχεδιδα ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο αο χανδιδατο θυε: 
α) δειξαρ δε εφετυαρ α ινσχριο πελα Ιντερνετ; 
β) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου τορν〈−λασ ινϖερδιχασ; 
χ) φραυδαρ ε/ου φαλσιφιχαρ δοχυmενταο; 
δ) νο φαζερ ο ενϖιο ελετρνιχο δοσ δοχυmεντοσ; 
ε) νο οβσερϖαρ ο πραζο ε οσ ηορ〈ριοσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ; 
φ) φειτα εm δεσαχορδο χοm εστε Εδιταλ. 
 
5.3.5. Ασ ινφορmα⌡εσ πρεσταδασ νο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο σερο δε 
ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. 
 
5.3.6. Νο σερ〈 αχειτα σολιχιταο δε ισενο δο παγαmεντο δε ϖαλορ δε ινσχριο φορα δοσ mειοσ δεσχριτοσ 
νεστε Εδιταλ. 
 
5.3.7. Α δεχλαραο φαλσα δε δαδοσ παρα φινσ δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο δετερmιναρ〈 ο 
χανχελαmεντο δα ινσχριο ε α ανυλαο δε τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ, εm θυαλθυερ ποχα, σεm 
πρεϕυζο δασ σαν⌡εσ χιϖισ ε πεναισ χαβϖεισ πελο τεορ δασ αφιρmατιϖασ, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα 
δεφεσα. 
 
5.3.8. Ο ρεσυλταδο δα αν〈λισε δο ρεθυεριmεντο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο σερ〈 
διϖυλγαδο νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, να δατα πρεϖιστα δε 07/10/2019. 
 
5.3.9. Ο πεδιδο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο θυε νο ατενδερ α θυαισθυερ δασ εξιγνχιασ 
δετερmιναδασ νεστε Εδιταλ σερ〈 ινδεφεριδο, ασσεγυραδο αο χανδιδατο ο διρειτο δε ρεχυρσο. 
 
5.3.10. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ συα σολιχιταο δε ισενο δεφεριδα τερ〈 συα ινσχριο εφετιϖαδα 
αυτοmατιχαmεντε νο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
5.3.11. Ο χανδιδατο θυε τιϖερ σευ πεδιδο δε ισενο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δε ινσχριο ινδεφεριδο, ασσιm 
χοmο εϖεντυαλ ρεχυρσο απρεσενταδο ινδεφεριδο, ε θυε mαντιϖερ ιντερεσσε εm παρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερ〈 
εφετυαρ συα ινσχριο, οβσερϖανδο οσ προχεδιmεντοσ ε ϖαλορεσ παρα χανδιδατοσ παγαντεσ πρεϖιστοσ νο ιτεm 
5 δεστε Εδιταλ. 
 
5.4. Χονσταταδα α ιρρεγυλαριδαδε, α ινσχριο δο χανδιδατο σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χανχελαδα, χονσιδεραδοσ 
νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ, οβσερϖαδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα. 
 
6. DΑΣ ςΑΓΑΣ DΕΣΤΙΝΑDΑΣ ℵΣ ΠΕΣΣΟΑΣ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ⊇ΝΧΙΑ 

 
6.1. ℵσ πεσσοασ χοm δεφιχινχια  ασσεγυραδο ο περχεντυαλ δε 5% (χινχο πορ χεντο) δασ ϖαγασ εξιστεντεσ ου 
δασ θυε ϖιερεm α συργιρ νο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, δεσδε θυε οσ χαργοσ πρετενδιδοσ 
σεϕαm χοmπατϖεισ χοm α δεφιχινχια θυε ποσσυεm, χονφορmε εσταβελεχε ο Αρτ. 37, Ινχ. ςΙΙΙ, δα Χονστιτυιο 
Φεδεραλ; Λει ν≡ 7.853/1989, ρεγυλαmενταδα πελο Dεχρετο Φεδεραλ ν≡ 3.298/1999, αλτεραδο πελο Dεχρετο 
Φεδεραλ ν≡ 5.296/2004. 
 
6.2. Ο χανδιδατο θυε σε ινσχρεϖερ να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια ονδε νο ηαϕα ϖαγα ρεσερϖαδα, 
σοmεντε ποδερ〈 σερ χοντραταδο νεστα χονδιο σε ηουϖερ αmπλιαο δασ ϖαγασ ινιχιαλmεντε οφερταδασ νεστε 
Εδιταλ, α χριτριο δο ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ. 
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6.3. Α υτιλιζαο δε mατεριαλ τεχνολ⌠γιχο δε υσο ηαβιτυαλ νο ιmπεδε α ινσχριο να ρεσερϖα δε ϖαγασ; πορm, 
α δεφιχινχια δο χανδιδατο δεϖε περmιτιρ ο δεσεmπενηο αδεθυαδο δασ ατριβυι⌡εσ εσπεχιφιχαδασ παρα ο 
χαργο, αδmιτιδα α χορρεο πορ εθυιπαmεντοσ, αδαπτα⌡εσ, mειοσ ου ρεχυρσοσ εσπεχιαισ. 
 
6.4. Νο ατο δα ινσχριο, ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια δεϖερ〈 δεχλαραρ θυε εστ〈 χιεντε δασ ατριβυι⌡εσ δο 
χαργο παρα ο θυαλ πρετενδε σε ινσχρεϖερ ε θυε, νο χασο δε ϖιρ α εξερχ−λο, ποδερ〈 σερ συβmετιδο ◊ αϖαλιαο 
πελο δεσεmπενηο δεσσασ ατριβυι⌡εσ. 
 
6.5. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, δυραντε ο πρεενχηιmεντο δο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε Ινσχριο, αλm δε 
οβσερϖαρ οσ προχεδιmεντοσ δεσχριτοσ νο ιτεm 5 δεστε Εδιταλ, δεϖερ〈 προχεδερ δα σεγυιντε φορmα: 
α) ινφορmαρ σε ποσσυι δεφιχινχια; 
β) σελεχιοναρ ο τιπο δε δεφιχινχια; 
χ) ινφορmαρ ο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενα ε Προβλεmασ Ρελαχιοναδοσ ◊ 
Σαδε に ΧΙD δα συα δεφιχινχια; 
δ) ινφορmαρ σε νεχεσσιτα δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
 
6.6. Παρα σολιχιταρ ινσχριο να ρεσερϖα δε ϖαγασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ενϖιαρ ελετρονιχαmεντε αο ΙΒΦΧ οσ 
δοχυmεντοσ α σεγυιρ: 
α) Χοmπροϖαντε δε ινσχριο ου ισενο παρα ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο; 
β) Λαυδο mδιχο εξπεδιδο νο πραζο m〈ξιmο δε 12 (δοζε) mεσεσ δα δατα δο τρmινο δασ ινσχρι⌡εσ, 
ατεστανδο α εσπχιε ε ο γραυ δε δεφιχινχια, χοm εξπρεσσα ρεφερνχια αο χ⌠διγο χορρεσπονδεντε δα 
Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ ε Προβλεmασ Ρελαχιοναδοσ ◊ Σαδε に ΧΙD, βεm χοmο α προϖ〈ϖελ 
χαυσα δα δεφιχινχια; 
χ) Ρεθυεριmεντο δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ (Ανεξο Ι) δεϖιδαmεντε πρεενχηιδο ε ασσιναδο, παρα ασσεγυραρ 
πρεϖισο δε αδαπταο δα συα προϖα, σε ηουϖερ. 
 
6.6.1. Οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια δεϖερο φαζερ ο ενϖιο ελετρνιχο, ϖια λινκ εσπεχφιχο νο σιτε δο ΙΒΦΧ に 
ωωω.ιβφχ.οργ.βρが ﾐ; ;H; さESｷデ;ｷゲ W P┌HﾉｷI;NﾛWゲ OaｷIｷ;ｷゲざ Sﾗゲ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲ IﾗﾏヮヴﾗH;デﾙヴｷﾗゲ WﾉWﾐI;Sﾗゲ ﾐﾗ 
ιτεm 6.6, νο περοδο δασ 7 ηορασ δο δια 24/10/2019 ατ ◊σ 15 ηορασ δο δια 28/10/2019, ﾗHゲWヴ┗;Sﾗ ﾗ 
ｴﾗヴ=ヴｷﾗ ﾉﾗI;ﾉ Sﾗ Eゲデ;Sﾗ Sﾗ AIヴWく 
 
6.6.1.1. Οσ αρθυιϖοσ χοντενδο οσ δοχυmεντοσ χορρεσπονδεντεσ παρα αν〈λισε δεϖεm εσταρ να εξτενσο ϑΠΕΓ 
ου ΠΝΓ χοm ο ταmανηο m〈ξιmο δε 2 ΜΒ (mεγαβψτεσ) πορ αρθυιϖο.  
 
6.6.1.2. Χασο ο χανδιδατο νο χονσιγα ανεξαρ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ εm υmα νιχα ϖεζ, ποδερ〈 φραχιοναρ οσ 
αρθυιϖοσ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ πορ παρτεσ, δεντρο δο πραζο εστιπυλαδο νο ιτεm 6.6.1. γερανδο υm νmερο δε 
προτοχολο παρα χαδα ενϖιο. 
 
6.6.1.3. Παρα οσ δοχυmεντοσ θυε τενηαm ινφορmα⌡εσ φρεντε ε ϖερσο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ανεξαρ ασ δυασ 
ιmαγενσ παρα αν〈λισε.  
 
6.6.1.4. Ασ ιmαγενσ δοσ δοχυmεντοσ δεϖερο εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ α αν〈λισε 
δα δοχυmενταο χοm χλαρεζα. 
 
6.7. Νο σερ〈 ινχλυδο να ρεσερϖα δε ϖαγασ ΠΧD ο χανδιδατο θυε: 
α) δειξαρ δε εφετυαρ α ινσχριο πελα Ιντερνετ; 
β) οmιτιρ ινφορmα⌡εσ ε/ου τορν〈−λασ ινϖερδιχασ; 
χ) φραυδαρ ε/ου φαλσιφιχαρ δοχυmενταο; 
δ) νο φιζερ ο ενϖιο ελετρνιχο δοσ δοχυmεντοσ, χονφορmε ιτενσ 6.6 ε 6.6.1 ε δεmαισ ιτενσ; 
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ε) νο οβσερϖαρ ο πραζο ε οσ ηορ〈ριοσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ; 
φ) ενϖιαρ δοχυmενταο εm δεσαχορδο χοm εστε Εδιταλ. 
 
6.8. Οσ χανδιδατοσ θυε νο ατενδερεm οσ δισποσιτιϖοσ mενχιοναδοσ νο ιτεm 6.6 ε 6.6.1 δεστε Εδιταλ, νο 
σερο χονσιδεραδοσ πεσσοασ χοm δεφιχινχια παρα φινσ δε ρεσερϖα δε ϖαγασ ε νο τερο α προϖα ε/ου 
χονδι⌡εσ εσπεχιαισ ατενδιδασ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο. 
 
6.9. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια θυε νο πρεενχηερ οσ χαmποσ εσπεχφιχοσ δο Φορmυλ〈ριο Ελετρνιχο δε 
Ινσχριο ε νο χυmπριρ ο δετερmιναδο νεστε Εδιταλ τερ〈 α συα ινσχριο προχεσσαδα χοmο χανδιδατο δε 
αmπλα χονχορρνχια ε νο ποδερ〈 αλεγαρ ποστεριορmεντε εσσα χονδιο παρα ρειϖινδιχαρ α πρερρογατιϖα λεγαλ. 
 
6.10. Ρεσσαλϖαδασ ασ δισποσι⌡εσ εσπεχιαισ χοντιδασ νεστε Εδιταλ, οσ χανδιδατοσ χοm δεφιχινχια παρτιχιπαρο 
δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο εm ιγυαλδαδε δε χονδι⌡εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ, νο θυε τανγε αο 
ηορ〈ριο, αο χοντεδο, ◊ χορρεο δασ προϖασ, αοσ χριτριοσ δε αϖαλιαο ε απροϖαο, ◊ ποντυαο mνιmα 
εξιγιδα ε α τοδασ ασ δεmαισ νορmασ δεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
6.11. Α ρεαλιζαο δε προϖασ νασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σολιχιταδασ πελο χανδιδατο χοm δεφιχινχια σερ〈 
χονδιχιοναδα ◊ λεγισλαο εσπεχφιχα ε ◊ ποσσιβιλιδαδε τχνιχα εξαmιναδα πελο ΙΒΦΧ, σεγυνδο οσ χριτριοσ δε 
ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε.  
 
6.12. Οσ χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ να χονδιο δε πεσσοα χοm δεφιχινχια, πορ οχασιο δα αδmισσο, σερο 
συβmετιδοσ ◊ αϖαλιαο πορ εθυιπε mδιχα, θυε εmιτιρ〈 παρεχερ χονχλυσιϖο σοβρε α συα χονδιο δε 
δεφιχινχια ου νο, ε σοβρε α χοmπατιβιλιδαδε δα δεφιχινχια χοm ασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο, οβσερϖαδασ:  
α) ασ ινφορmα⌡εσ φορνεχιδασ πελο χανδιδατο νο ατο δα ινσχριο; 
β) α νατυρεζα δασ ατριβυι⌡εσ ε ταρεφασ εσσενχιαισ δο χαργο α δεσεmπενηαρ; 
χ) α ποσσιβιλιδαδε δε υσο, πελο χανδιδατο, δε εθυιπαmεντοσ ου ουτροσ ρεχυρσοσ θυε ηαβιτυαλmεντε υτιλιζε; 
δ) α Χλασσιφιχαο Ιντερναχιοναλ δε Dοενασ (ΧΙD − 10). 
 
6.13. Σερ〈 εξχλυδο δα λιστα εσπεχφιχα ο χανδιδατο δεφιχιεντε θυε νο τιϖερ χοmπροϖαδα α δεφιχινχια 
δεχλαραδα ου νο χοmπαρεχερ νο δια, ηορα ε λοχαλ mαρχαδοσ παρα α ρεαλιζαο δα περχια mδιχα, πασσανδο 
α φιγυραρ απενασ να λιστα δε αmπλα χονχορρνχια. 
 
6.13.1. Παρα φιγυραρ απενασ να λιστα δε αmπλα χονχορρνχια νο ρεσυλταδο φιναλ, ο χανδιδατο νο δεφιχιεντε ου 
αυσεντε να περχια mδιχα δεϖερ〈 εσταρ δεντρο δα ποντυαο ε χλασσιφιχαο mνιmα εξιγιδα, χονφορmε 
χονϖοχαο δα εταπα ποστεριορ ◊ προϖα οβϕετιϖα, οβσερϖαδασ ασ εξιγνχιασ δε αmπλα χονχορρνχια δο εδιταλ. 
 
6.13.2. Ο χανδιδατο θυε νο εστιϖερ δεντρο δα ποντυαο ε χλασσιφιχαο mνιmα εξιγιδα χονφορmε ιτεm 
6.13.1, εσταρ〈 ελιmιναδο δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
6.13.3. Ο χανδιδατο χυϕα δεφιχινχια σεϕα χονσιδεραδα ινχοmπατϖελ χοm ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δοσ 
χαργοσ σερ〈 ελιmιναδο δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
6.14. Νο ηαϖενδο χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ παρα ασ ϖαγασ ρεσερϖαδασ, νοσ τερmοσ δεστε Εδιταλ, εστασ σερο 
πρεενχηιδασ πελοσ χανδιδατοσ δα αmπλα χονχορρνχια, χοm εστριτα οβσερϖνχια δα ορδεm δε χλασσιφιχαο. 
 
6.15. Ο χανδιδατο χοm δεφιχινχια, σε χλασσιφιχαδο νεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, αλm δε φιγυραρ να λιστα 
δε χλασσιφιχαο δα αmπλα χονχορρνχια, τερ〈 σευ νοmε χονσταντε δα λιστα εσπεχφιχα δε πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια. 
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7. DΑΣ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ ΠΑΡΑ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ  

 
7.1. Dασ λαχταντεσ: 
 
7.1.1. Φιχα ασσεγυραδο ◊σ λαχταντεσ ο διρειτο δε παρτιχιπαρ δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, νοσ χριτριοσ ε 
χονδι⌡εσ εσταβελεχιδοσ πελοσ αρτιγοσ 227 δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, αρτιγο 4≡ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 8.069/90 
(Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε) ε αρτιγοσ 1≡ ε 2≡ δα Λει Φεδεραλ ν≡ 10.048/2000. 
 
7.1.2. Α χανδιδατα θυε σεϕα mε λαχταντε δεϖερ〈 πρεενχηερ ρεθυεριmεντο εσπεχιφιχανδο εστα χονδιο, παρα 
α αδοο δασ προϖιδνχιασ νεχεσσ〈ριασ, νο πρ⌠πριο φορmυλ〈ριο δε ινσχριο. 
 
7.1.3. Νοσ ηορ〈ριοσ πρεϖιστοσ παρα αmαmενταο, α mε ποδερ〈 ρετιραρ−σε, τεmποραριαmεντε, δα σαλα/λοχαλ 
εm θυε εσταρο σενδο ρεαλιζαδασ ασ προϖασ, παρα ατενδιmεντο αο σευ βεβ, εm σαλα εσπεχιαλ α σερ ρεσερϖαδα 
πελα Χοορδεναο. 
 
7.1.4. Νο ηαϖερ〈 χοmπενσαο δο τεmπο δε αmαmενταο εm φαϖορ δα χανδιδατα.  
 
7.1.5. Παρα α αmαmενταο ο βεβ δεϖερ〈 περmανεχερ νο αmβιεντε α σερ δετερmιναδο πελα Χοορδεναο. 
 
7.1.6. Α χριανα δεϖερ〈 εσταρ αχοmπανηαδα σοmεντε δε υm mαιορ δε 18 (δεζοιτο) ανοσ ρεσπονσ〈ϖελ πορ συα 
γυαρδα (φαmιλιαρ ου τερχειρο ινδιχαδο πελα χανδιδατα), ε α περmαννχια τεmπορ〈ρια δεσσε αδυλτο, εm λοχαλ 
απροπριαδο, σερ〈 αυτοριζαδα πελα Χοορδεναο δεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
7.1.7. A I;ﾐSｷS;デ;が S┌ヴ;ﾐデW ﾗ ヮWヴｹﾗSﾗ SW ;ﾏ;ﾏWﾐデ;N?ﾗが ゲWヴ= ;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;S; SW ┌ﾏ; さaｷゲI;ﾉざ Sﾗ IBFCが ゲWﾏ ; 
πρεσενα δο ρεσπονσ〈ϖελ πελα γυαρδα δα χριανα, θυε γαραντιρ〈 θυε συα χονδυτα εστεϕα δε αχορδο χοm οσ 
τερmοσ ε χονδι⌡εσ δεστε Εδιταλ. 
 
7.1.8. Α χανδιδατα νεστα χονδιο θυε νο λεϖαρ αχοmπανηαντε, νο ρεαλιζαρ〈 ασ προϖασ. 
 
7.1.9. Ο ΙΒΦΧ νο δισπονιβιλιζαρ〈 αχοmπανηαντε παρα γυαρδα δε χριανα. 
 
7.2. Dασ ουτρασ χονδι⌡εσ: 
 
7.2.1. Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ ραζο, πασσε α νεχεσσιταρ δε χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δασ 
προϖασ, δεϖερο φαζερ ο ενϖιο ελετρνιχο, ϖια λινκ εσπεχφιχο νο σιτε δο ΙΒΦΧ に ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, να αβα 
さESｷデ;ｷゲ W P┌HﾉｷI;NﾛWゲ OaｷIｷ;ｷゲざ Sﾗ Ανεξο Ι に Ρεθυεριmεντο δε Προϖα Εσπεχιαλ ου δε Χονδι⌡εσ Εσπεχιαισ, νο 
περοδο δασ 7 ηορασ δο δια 24/10/2019 ατ ◊σ 15 ηορασ δο δια 28/10/2019, ﾗHゲWヴ┗;Sﾗ ﾗ ｴﾗヴ=ヴｷﾗ ﾉﾗI;ﾉ Sﾗ 
Eゲデ;Sﾗ Sﾗ AIヴWく 
 
7.2.1.1. Οσ αρθυιϖοσ χοντενδο οσ δοχυmεντοσ χορρεσπονδεντεσ παρα αν〈λισε δεϖεm εσταρ να εξτενσο ϑΠΕΓ 
ου ΠΝΓ χοm ο ταmανηο m〈ξιmο δε 2 ΜΒ (mεγαβψτεσ) πορ αρθυιϖο.  
 
7.2.1.2. Χασο ο χανδιδατο νο χονσιγα ανεξαρ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ εm υmα νιχα ϖεζ, ποδερ〈 φραχιοναρ οσ 
αρθυιϖοσ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ πορ παρτεσ, δεντρο δο πραζο εστιπυλαδο νο ιτεm 7.2.1 γερανδο υm νmερο δε 
προτοχολο παρα χαδα ενϖιο. 
 
7.2.1.3. Παρα οσ δοχυmεντοσ θυε τενηαm ινφορmα⌡εσ φρεντε ε ϖερσο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ανεξαρ ασ δυασ 
ιmαγενσ παρα αν〈λισε.  
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7.2.1.4. Ασ ιmαγενσ δοσ δοχυmεντοσ δεϖερο εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ α αν〈λισε 
δα δοχυmενταο χοm χλαρεζα. 
 
7.2.2. Απ⌠σ ο πραζο δε ινσχριο ο χανδιδατο θυε αινδα νεχεσσιταρ δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ, δεϖερ〈 εντραρ 
εm χοντατο χοm ο ΙΒΦΧ, χοm αντεχεδνχια mνιmα δε 3 (τρσ) διασ τεισ δα ρεαλιζαο δασ Προϖασ πελο 
τελεφονε (11) 4788.1430 δασ 7:00 ◊σ 15:30 (ηορ〈ριο λοχαλ δο Εσταδο δο Αχρε), εξχετο σ〈βαδοσ, δοmινγοσ ε 
φεριαδοσ.  
 
7.3. Οσ χανδιδατοσ θυε νο ατενδερεm αοσ δισποσιτιϖοσ mενχιοναδοσ νο ιτεm 7 δεστε Εδιταλ, νο τερο α 
προϖα ε/ου χονδι⌡εσ εσπεχιαισ ατενδιδασ. 
7.4. Α σολιχιταο δε ατενδιmεντο εσπεχιαλ σερ〈 ατενδιδα σεγυνδο οσ χριτριοσ δε ϖιαβιλιδαδε ε ραζοαβιλιδαδε. 
 
8. DΑ ΠΡΟςΑ  
 
 
 

8.1. DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ: 
 
8.1.1. Α Προϖα Οβϕετιϖα δε Μλτιπλα Εσχοληα τερ〈 χαρ〈τερ ελιmινατ⌠ριο ε χλασσιφιχατ⌠ριο ε σερ〈 χονστιτυδα 
χονφορmε α σεγυιρ: 
 
 
 

Dισχιπλινα 
Τοταλ δε 

Θυεστ⌡εσ 
Ποντοσ πορ 

Θυεστο 
Τοταλ δε 
Ποντοσ 

Μνιmο Εξιγιδο 

Λνγυα Πορτυγυεσα 10 1,2 12 
30 ποντοσ (50%), νο 

ποδενδο ζεραρ εm νενηυmα 
δασ δισχιπλινασ. 

Ηιστ⌠ρια ε Γεογραφια δο Αχρε 10 1 10 

Χονηεχιmεντοσ Εσπεχφιχοσ 20 1,9 38 

ΤΟΤΑΛ 40 − 60 

 
8.1.2. Ο χοντεδο προγραm〈τιχο ρεφερεντε ◊ Προϖα Οβϕετιϖα  ο χονσταντε δο Ανεξο ΙΙ δεστε Εδιταλ. 
 
8.1.3. Α Προϖα Οβϕετιϖα σερ〈 χοmποστα πορ θυεστ⌡εσ δε Μλτιπλα Εσχοληα διστριβυδασ πελασ δισχιπλινασ, 
χονφορmε θυαδροσ χονσταντεσ δο ιτεm 8.1.1, σενδο θυε χαδα θυεστο χοντερ〈 4 (θυατρο) αλτερνατιϖασ ε χοm 
υmα νιχα ρεσποστα χορρετα. 
 
8.1.4. Σερ〈 χονσιδεραδο ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟ να Προϖα Οβϕετιϖα ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ ο mνιmο εξιγιδο δε 
αχορδο χοm ο θυαδρο δο ιτεm 8.1.1. 
 
8.1.5. Εσταρ〈 ΕΛΙΜΙΝΑDΟ δεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε νο φορ ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟ να Προϖα 
Οβϕετιϖα. 
 
8.1.6. Ο ρεσυλταδο δα Προϖα Οβϕετιϖα σερ〈 πυβλιχαδο νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ. 
 
9. DΑ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ 

 
9.1. Α ρεαλιζαο δα Προϖα Οβϕετιϖα εστ〈 πρεϖιστα χονφορmε α σεγυιρ: 
 

Προϖα Ρεαλιζαο δα Προϖα Χονσυλτα αο Λοχαλ δε Προϖα Dυραο δα Προϖα 

Οβϕετιϖα 24/11/2019 18/11/2019 03 (τρσ) ηορασ 

 
9.2. Να δυραο δασ Προϖασ ϕ〈 εστ〈 ινχλυδο ο τεmπο παρα λειτυρα δασ ινστρυ⌡εσ, χολετα δε διγιταλ ε 
πρεενχηιmεντο δα Φοληα δε Ρεσποστασ. 
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9.3. Ο χαρτο δε χονϖοχαο παρα ασ προϖασ χοντενδο ο λοχαλ, α σαλα ε ο ηορ〈ριο δε ρεαλιζαο σερο 
δισπονιβιλιζαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ − ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, νασ δατασ πρεϖιστασ νο θυαδρο δο ιτεm 
9.1. 
 
9.4. Α χριτριο δο ΙΒΦΧ, χασο ο νmερο δε χανδιδατοσ ινσχριτοσ εξχεδα ◊ οφερτα δε λυγαρεσ αδεθυαδοσ 
εξιστεντεσ παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ ου χασο οχορρα αλγυmα ιντερχορρνχια νο λοχαλ δε απλιχαο, 
χανδιδατοσ ποδερο σερ αλοχαδοσ εm ουτρασ χιδαδεσ, εντρεταντο νο ασσυmινδο ο ΙΒΦΧ ε α Πρεφειτυρα 
Μυνιχιπαλ δε Χρυζειρο δο Συλ, θυαλθυερ ρεσπονσαβιλιδαδε θυαντο αο τρανσπορτε ε αλοϕαmεντο δεσσεσ 
χανδιδατοσ. 
 
Γくヵく N?ﾗ ゲWヴ= Wﾐ┗ｷ;Sﾗが ┗ｷ; IﾗヴヴWｷﾗが I;ヴデ?ﾗ SW Iﾗﾐ┗ﾗI;N?ﾗ ヮ;ヴ; ;ゲ ヮヴﾗ┗;ゲく A S;デ;が ﾗ ｴﾗヴ=ヴｷﾗ W ﾗ ﾉﾗI;ﾉ S; 
ヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗ S;ゲ ヮヴﾗ┗;ゲ ゲWヴ?ﾗ SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷ┣;Sﾗゲ IﾗﾐaﾗヴﾏW ﾗ ｷデWﾏ Γくンく 
 
Γくヶく H;┗WﾐSﾗ ;ﾉデWヴ;N?ﾗ S; S;デ; ヮヴW┗ｷゲデ; S;ゲ ヮヴﾗ┗;ゲが ;ゲ SWゲヮWゲ;ゲ ヮヴﾗ┗WﾐｷWﾐデWゲ S; ;ﾉデWヴ;N?ﾗ ゲWヴ?ﾗ SW 
ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SW Sﾗ I;ﾐSｷS;デﾗく 
 
9.7. Οσ χανδιδατοσ δεϖερο χοmπαρεχερ αοσ λοχαισ δε προϖα 60 (σεσσεντα) mινυτοσ αντεσ δο φεχηαmεντο 
δοσ πορτ⌡εσ παρα ρεαλιζαο δασ προϖασ, mυνιδοσ δο οριγιναλ δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε χοm φοτο, δε 
χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα, εm mατεριαλ τρανσπαρεντε, ε χαρτο δε χονϖοχαο παρα α 
προϖα. 
 
9.7.1. Σερ〈 ελιmιναδο δεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, ο χανδιδατο θυε σε απρεσενταρ απ⌠σ ο φεχηαmεντο 
δοσ πορτ⌡εσ. 
 
9.7.2. Σερο χονσιδεραδοσ δοχυmεντοσ οφιχιαισ ε οριγιναισ δε ιδεντιδαδε: χαρτειρασ εξπεδιδασ πελοσ 
Χοmανδοσ Μιλιταρεσ (εξ−Μινιστριοσ Μιλιταρεσ), πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυρανα, πελοσ Χορποσ δε Βοmβειροσ, 
πελασ Πολχιασ Μιλιταρεσ ε πελοσ ⌠ργοσ φισχαλιζαδορεσ δε εξερχχιο προφισσιοναλ (Ορδενσ, Χονσεληοσ, ετχ.); 
πασσαπορτε; χαρτειρασ φυνχιοναισ δο Μινιστριο Πβλιχο, Μαγιστρατυρα, δα Dεφενσορια Πβλιχα ε ουτρασ 
χαρτειρασ εξπεδιδασ πορ ⌠ργο πβλιχο θυε, πορ Λει Φεδεραλ, ϖαλεm χοmο ιδεντιδαδε; ε α Χαρτειρα Ναχιοναλ 
δε Ηαβιλιταο. Α νο απρεσενταο δε θυαλθυερ δεσσεσ δοχυmεντοσ ιmπεδιρ〈 ο χανδιδατο δε φαζερ α προϖα. 
 
9.7.2.1. Ο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο δεϖερ〈 εσταρ εm περφειτα χονδιο α φιm δε περmιτιρ, χοm χλαρεζα, α 
ιδεντιφιχαο δο χανδιδατο. Νο σερο αχειτοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε ιλεγϖεισ, νο ιδεντιφιχ〈ϖεισ ε/ου 
δανιφιχαδοσ ου θυαλθυερ τιπο δε δοχυmεντοσ ελετρνιχοσ. 
 
9.7.2.2. Α ιδεντιφιχαο εσπεχιαλ σερ〈 εξιγιδα, ταmβm, δο χανδιδατο χυϕο δοχυmεντο δε ιδεντιφιχαο γερε 
δϖιδασ θυαντο ◊ φισιονοmια, ◊ ασσινατυρα, ◊ χονδιο δε χονσερϖαο δο δοχυmεντο ε/ου ◊ πρ⌠πρια 
ιδεντιφιχαο. 
 
9.7.3. Νο σερο αχειτοσ, πορ σερεm δοχυmεντοσ δεστιναδοσ α ουτροσ φινσ, Βολετιm δε Οχορρνχια, 
Προτοχολοσ, Χερτιδο δε Νασχιmεντο, Ττυλο Ελειτοραλ, Χαρτειρα Ναχιοναλ δε Ηαβιλιταο εmιτιδα 
αντεριορmεντε ◊ Λει Φεδεραλ ν≡ 9.503/97, Χαρτειρα δε Εστυδαντε, Χραχη〈σ, Ιδεντιδαδε Φυνχιοναλ δε νατυρεζα 
πβλιχα ου πριϖαδα, χ⌠πιασ δοσ δοχυmεντοσ χιταδοσ, αινδα θυε αυτεντιχαδασ, ου θυαισθυερ ουτροσ 
δοχυmεντοσ νο χονσταντεσ δεστε Εδιταλ. 
 
9.7.4. Ο χοmπροϖαντε δε ινσχριο ε/ου χαρτο δε χονϖοχαο παρα ασ προϖασ νο τερο ϖαλιδαδε χοmο 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 
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9.7.5. Νο σερ〈 περmιτιδο, αο χανδιδατο, ρεαλιζαρ προϖα φορα δα δατα εσταβελεχιδα, δο ηορ〈ριο ου δα 
χιδαδε/εσπαο φσιχο δετερmιναδο πελο ΙΒΦΧ.  
 
ΓくΑくヶく O I;ﾐSｷS;デﾗ ﾐ?ﾗ ヮﾗSWヴ= ;ﾉWｪ;ヴ SWゲIﾗﾐｴWIｷﾏWﾐデﾗ ;IWヴI; S; S;デ;が ｴﾗヴ=ヴｷﾗ W ﾉﾗI;ﾉ SW ヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗ S;ゲ 
ヮヴﾗ┗;ゲが ヮ;ヴ; aｷﾐゲ SW ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷ┗; SW ゲ┌; ;┌ゲZﾐIｷ;く 
 
9.8. ⊃ δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο τοmαρ χινχια δο τραϕετο ατ ο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ 
προϖασ, α φιm δε εϖιταρ εϖεντυαισ ατρασοσ, σενδο αχονσελη〈ϖελ αο χανδιδατο ϖισιταρ ο λοχαλ δε ρεαλιζαο δασ 
προϖασ χοm αντεχεδνχια. 
 
9.9. Νο ηαϖερ〈 σεγυνδα χηαmαδα σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο παρα ϕυστιφιχαρ ο ατρασο ου α αυσνχια δο 
χανδιδατο. 
 
9.10. Ο νο χοmπαρεχιmεντο ◊σ προϖασ, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, χαραχτεριζαρ〈 α δεσιστνχια δο χανδιδατο ε 
ρεσυλταρ〈 εm συα ελιmιναο δεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
9.11. Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, νο τιϖερ σευ νοmε χονστανδο να χονϖοχαο παρα ασ Προϖασ, 
mασ θυε απρεσεντε ο ρεσπεχτιϖο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο, εφετυαδο νοσ mολδεσ πρεϖιστοσ νεστε Εδιταλ, 
ποδερ〈 παρτιχιπαρ δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, δεϖενδο πρεενχηερ ε ασσιναρ, νο δια δα προϖα, φορmυλ〈ριο 
εσπεχφιχο. 
 
9.11.1. Α ινχλυσο δε θυε τρατα ο ιτεm 9.11 σερ〈 ρεαλιζαδα δε φορmα χονδιχιοναλ, συϕειτα α ποστεριορ 
ϖεριφιχαο θυαντο ◊ ρεγυλαριδαδε δα ρεφεριδα ινσχριο. 
 
9.11.2. Χονσταταδα α ιρρεγυλαριδαδε δα ινσχριο, α ινχλυσο δο χανδιδατο σερ〈 αυτοmατιχαmεντε χανχελαδα, 
χονσιδεραδοσ νυλοσ τοδοσ οσ ατοσ δελα δεχορρεντεσ. 
 
9.12. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 απορ συα ασσινατυρα να λιστα δε πρεσενα, δε αχορδο χοm αθυελα χονσταντε δο σευ 
δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, ϖεδαδα α αποσιο δε ρυβριχα. 
 
9.13. Dεποισ δε ιδεντιφιχαδο ε αχοmοδαδο να σαλα δε προϖα, ο χανδιδατο νο ποδερ〈 χονσυλταρ ου mανυσεαρ 
θυαλθυερ mατεριαλ δε εστυδο ου δε λειτυρα ενθυαντο αγυαρδα ο ηορ〈ριο δε ινχιο δα προϖα. 
 
9.14. Dεποισ δε ιδεντιφιχαδο ε ινσταλαδο, ο χανδιδατο σοmεντε ποδερ〈 δειξαρ α σαλα mεδιαντε 
χονσεντιmεντο πρϖιο, αχοmπανηαδο δε υm φισχαλ ου σοβ α φισχαλιζαο δα εθυιπε δε απλιχαο δε προϖασ. 
 
9.15. Dυραντε ο περοδο δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, νο σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο ο υσο δε ⌠χυλοσ εσχυροσ, 
βον, χηαπυ, γορρο, λενο, φαζερ υσο ου πορταρ, mεσmο θυε δεσλιγαδοσ, τελεφονε χελυλαρ, ρελ⌠γιο, χοντρολε 
δε αλαρmε δε χαρρο, πενδριϖε, φονε δε ουϖιδο, χαλχυλαδορα, νοτεβοοκ, ιποδ, ταβλετ, γραϖαδορ, ποντο 
ελετρνιχο, τρανσmισσορ/ρεχεπτορ δε mενσαγενσ δε θυαλθυερ τιπο ου θυαλθυερ ουτρο εθυιπαmεντο 
ελετρνιχο, θυαλθυερ εσπχιε δε χονσυλτα ου χοmυνιχαο εντρε οσ χανδιδατοσ ου εντρε εστεσ ε πεσσοασ 
εστρανηασ, οραλmεντε ου πορ εσχριτο, ασσιm χοmο νο σερ〈 περmιτιδα ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ 
συασ ρεσποστασ (χοπιαρ γαβαριτο) φορα δοσ mειοσ περmιτιδοσ, υσο δε νοτασ, ανοτα⌡εσ, λιϖροσ, ιmπρεσσοσ, 
mανυσχριτοσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ ου θυαλθυερ ουτρο mατεριαλ λιτερ〈ριο ου ϖισυαλ. Ο δεσχυmπριmεντο δεστα 
ινστρυο ιmπλιχαρ〈 να ελιmιναο δο χανδιδατο. 
 
9.15.1. Τελεφονε χελυλαρ, ρ〈διο χοmυνιχαδορ ε απαρεληοσ ελετρνιχοσ δοσ χανδιδατοσ, ενθυαντο να σαλα δε 
προϖα, δεϖερο περmανεχερ δεσλιγαδοσ, τενδο συα βατερια ρετιραδα, σενδο αχοmοδαδοσ εm λοχαλ α σερ 
ινδιχαδο πελοσ φισχαισ δε σαλα δε προϖα. 
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9.15.2. Νο χασο δοσ τελεφονεσ χελυλαρεσ, δο τιπο σmαρτπηονε, εm θυε νο  ποσσϖελ α ρετιραδα δα βατερια, 
οσ mεσmοσ δεϖερο σερ δεσλιγαδοσ σενδο αχοmοδαδοσ εm λοχαλ α σερ ινδιχαδο πελοσ φισχαισ δε σαλα δε προϖα. 
Χασο ταισ απαρεληοσ εmιταm θυαλθυερ ϖιβραο ου σοm, ο χανδιδατο σερ〈 ελιmιναδο δο Προχεσσο Σελετιϖο 
Πβλιχο. 
 
9.15.3. Ο χανδιδατο θυε, δυραντε α ρεαλιζαο δα προϖα, φορ ενχοντραδο πορτανδο θυαλθυερ υm δοσ οβϕετοσ 
εσπεχιφιχαδοσ νο ιτεm 9.15, ινχλυινδο οσ απαρεληοσ ελετρνιχοσ χιταδοσ, mεσmο θυε δεσλιγαδοσ ου σεm α 
φοντε δε ενεργια, σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
9.15.4. ⊃ ϖεδαδο ο ινγρεσσο δε χανδιδατο να σαλα δε προϖα πορτανδο αρmα δε φογο ου οβϕετοσ σιmιλαρεσ, 
mεσmο θυε ποσσυα ο ρεσπεχτιϖο πορτε. 
 
9.15.5. Dεmαισ περτενχεσ πεσσοαισ σερο δειξαδοσ εm λοχαλ ινδιχαδο πελοσ φισχαισ δυραντε τοδο ο περοδο 
δε περmαννχια δοσ χανδιδατοσ νο λοχαλ δα προϖα, νο σε ρεσπονσαβιλιζανδο ο ΙΒΦΧ ε α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ 
ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ πορ περδασ, εξτραϖιοσ ου δανοσ θυε εϖεντυαλmεντε οχορρερεm. 
 
9.16. Ο ΙΒΦΧ ρεχοmενδα θυε ο χανδιδατο λεϖε παρα α ρεαλιζαο δασ προϖασ απενασ ο δοχυmεντο οριγιναλ δε 
ιδεντιδαδε ε χανετα εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα, εm mατεριαλ τρανσπαρεντε. 
 
9.17. Σερ〈 φορνεχιδο αο χανδιδατο ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ε α Φοληα δε Ρεσποστασ περσοναλιζαδα χοm οσ 
δαδοσ δο χανδιδατο, παρα αποσιο δα ασσινατυρα ε τρανσχριο δασ ρεσποστασ. 
 
9.18. Ο χανδιδατο δεϖερ〈 χονφεριρ οσ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ιmπρεσσοσ να Φοληα δε Ρεσποστασ, εm εσπεχιαλ σευ 
νοmε, δατα δε νασχιmεντο ε νmερο δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε. 
 
9.19. Σοmεντε σερ〈 περmιτιδα α τρανσχριο δασ ρεσποστασ να Φοληα δε Ρεσποστασ δασ Προϖασ χοm χανετα 
εσφερογρ〈φιχα δε τιντα αζυλ ου πρετα, θυε σερ〈 ο νιχο δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α χορρεο, ϖεδαδα θυαλθυερ 
χολαβοραο ου παρτιχιπαο δε τερχειροσ, ρεσπειταδασ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ σολιχιταδασ, νοσ τερmοσ δο 
ιτεm 7 δεστε Εδιταλ. 
 
9.20. Ο χανδιδατο νο ποδερ〈 αmασσαρ, mοληαρ, δοβραρ, ρασγαρ ου, δε θυαλθυερ mοδο, δανιφιχαρ α Φοληα δε 
Ρεσποστασ δασ Προϖασ, σοβ πενα δε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δα ιmποσσιβιλιδαδε δε συα χορρεο.  
 
9.21. Εm νενηυmα ηιπ⌠τεσε ηαϖερ〈 συβστιτυιο δα Φοληα δε Ρεσποστασ πορ ερρο δο χανδιδατο, δεϖενδο 
εστε αρχαρ χοm οσ πρεϕυζοσ αδϖινδοσ δε mαρχα⌡εσ φειτασ ινχορρεταmεντε. 
 
9.22. Νο σερο χοmπυταδασ θυεστ⌡εσ νο ρεσπονδιδασ, θυε χοντενηαm mαισ δε υmα ρεσποστα (mεσmο 
θυε υmα δελασ εστεϕα χορρετα), εmενδασ ου ρασυρασ, αινδα θυε λεγϖεισ. 
 
9.23. Ο χανδιδατο νο δεϖερ〈 φαζερ νενηυmα mαρχα φορα δο χαmπο ρεσερϖαδο ◊σ ρεσποστασ ου ◊ ασσινατυρα, 
ποισ θυαλθυερ mαρχα ποδερ〈 σερ χαπτυραδα δυραντε ο προχεσσαmεντο δοσ ρεσυλταδοσ, πρεϕυδιχανδο ο σευ 
δεσεmπενηο. 
 
9.24. Ο πρεενχηιmεντο δα Φοληα δε Ρεσποστασ δα προϖα σερ〈 δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, θυε 
δεϖερ〈 προχεδερ εm χονφορmιδαδε χοm ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νεστε Εδιταλ ε νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ. 
 
9.25. Ο χανδιδατο ποδερ〈 σερ συβmετιδο α δετεχτορ δε mεταισ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
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9.26. Ασ ινστρυ⌡εσ θυε χονσταm νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δα Προϖα ε να Φοληα δε Ρεσποστασ, βεm χοmο ασ 
οριεντα⌡εσ ε ινστρυ⌡εσ εξπεδιδασ πελο ΙΒΦΧ δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ, χοmπλεmενταm εστε Εδιταλ 
ε δεϖερο σερ οβσερϖαδασ ε σεγυιδασ πελο χανδιδατο. 
 
9.27. Απ⌠σ ιδεντιφιχαο παρα εντραδα ε αχοmοδαο να σαλα, σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο αυσενταρ−σε δα 
σαλα εξχλυσιϖαmεντε νοσ χασοσ δε αλτεραο πσιχολ⌠γιχα ε/ου φισιολ⌠γιχα τεmπορ〈ρια δε νεχεσσιδαδε εξτρεmα 
αντεσ δο ινχιο δα προϖα, δεσδε θυε αχοmπανηαδο δε υm Φισχαλ. Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, νο 
ρετορναρ ◊ σαλα σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
9.28. Νο ηαϖερ〈 προρρογαο δο τεmπο δε δυραο δα προϖα, ρεσπειτανδο−σε ασ χονδι⌡εσ πρεϖιστασ νεστε 
Εδιταλ. 
 
9.29. Σοmεντε σερ〈 περmιτιδο αο χανδιδατο ρετιραρ−σε δεφινιτιϖαmεντε δα σαλα δε προϖα οβϕετιϖα απ⌠σ 
τρανσχορριδο ο τεmπο δε 2 (δυασ) ηορασ δε σευ ινχιο, mεδιαντε α εντρεγα οβριγατ⌠ρια δα συα Φοληα δε 
Ρεσποστασ ε δο σευ Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δεϖιδαmεντε πρεενχηιδοσ ε ασσιναδοσ, αο φισχαλ δε σαλα. 
 
9.29.1. Ο χανδιδατο θυε, πορ θυαλθυερ mοτιϖο ου ρεχυσα, νο περmανεχερ εm σαλα δυραντε ο περοδο 
mνιmο εσταβελεχιδο νο ιτεm 9.29, τερ〈 ο φατο χονσιγναδο εm ατα ε σερ〈 αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο 
Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
9.30. Νο σερ〈 περmιτιδα, νοσ λοχαισ δε ρεαλιζαο δασ προϖασ, α εντραδα ε/ου περmαννχια δε πεσσοασ νο 
αυτοριζαδασ πελο ΙΒΦΧ, οβσερϖαδο ο πρεϖιστο νο ιτεm 7.1.6 δεστε Εδιταλ. 
 
9.31. Αο τερmιναρ ασ προϖασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ρετιραρ−σε ιmεδιαταmεντε δο λοχαλ, νο σενδο ποσσϖελ νεm 
mεσmο α υτιλιζαο δοσ βανηειροσ. 
 
9.32. Νο δια δα ρεαλιζαο δα προϖα, νο σερο φορνεχιδασ πορ θυαλθυερ mεmβρο δα εθυιπε δε απλιχαο δασ 
προϖασ ε/ου πελασ αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ, ινφορmα⌡εσ ρεφερεντεσ αο χοντεδο δα προϖα ε/ου χριτριοσ δε 
αϖαλιαο/χλασσιφιχαο. 
 
9.33. Ο Γαβαριτο πρελιmιναρ δα Προϖα Οβϕετιϖα σερ〈 διϖυλγαδο νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ 
ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, εm ατ 24 (ϖιντε ε θυατρο) ηορασ απ⌠σ α απλιχαο δα mεσmα. 
 
9.34. Ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δα Προϖα Οβϕετιϖα σερ〈 διϖυλγαδο νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, να 
mεσmα δατα δα διϖυλγαο δοσ γαβαριτοσ ε απενασ δυραντε ο πραζο ρεχυρσαλ. 
 
9.35. Σερ〈 ελιmιναδο ο χανδιδατο θυε: 
α) απρεσενταρ−σε απ⌠σ ο φεχηαmεντο δοσ πορτ⌡εσ ου φορα δοσ λοχαισ πρ−δετερmιναδοσ; 
β) νο χοmπαρεχερ ◊ προϖα, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο; 
χ) νο απρεσενταρ ο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε εξιγιδο νο ιτεm 9.7 δεστε Εδιταλ; 
δ) αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ σεm ο αχοmπανηαmεντο δο φισχαλ, ου αντεσ δο τεmπο mνιmο δε 
περmαννχια εσταβελεχιδο νο ιτεm 9.29 δεστε Εδιταλ; 
ε) φιζερ υσο δε νοτασ, ανοτα⌡εσ, λιϖροσ, ιmπρεσσοσ, mανυσχριτοσ, χ⌠διγοσ, mανυαισ ου θυαλθυερ ουτρο 
mατεριαλ λιτερ〈ριο ου ϖισυαλ, σαλϖο σε εξπρεσσαmεντε αδmιτιδο νο Εδιταλ;  
φ) φορ συρπρεενδιδο υσανδο βον, γορρο, χηαπυ, ⌠χυλοσ δε σολ, φονε δε ουϖιδο, θυαισθυερ εθυιπαmεντοσ 
ελετρνιχοσ mεσmο θυε δεσλιγαδοσ χοmο, χαλχυλαδορα, ωαλκmαν, νοτεβοοκ, παλm−τοπ, ιποδ, ταβλετ, αγενδα 
ελετρνιχα, ρελ⌠γιο, γραϖαδορ ου ουτροσ σιmιλαρεσ, ου ινστρυmεντοσ δε χοmυνιχαο ιντερνα ου εξτερνα, ταισ 
χοmο τελεφονε χελυλαρ, βιπ, παγερ εντρε ουτροσ, ου δελεσ θυε φιζερ υσο; 
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γ) χασο ο σευ τελεφονε χελυλαρ ου θυαλθυερ εθυιπαmεντο ελετρνιχο εντρε εm φυνχιοναmεντο, mεσmο σεm 
α συα ιντερφερνχια διρετα, δυραντε α ρεαλιζαο δασ προϖασ. 
η) λαναρ mο δε mειοσ ιλχιτοσ παρα εξεχυταρ ασ προϖασ; 
ι) νο δεϖολϖερ ο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ ε α Φοληα δε Ρεσποστασ χονφορmε ο ιτεm 9.29 δεστε Εδιταλ; 
ϕ) φιζερ ανοταο δε ινφορmα⌡εσ ρελατιϖασ ◊σ συασ ρεσποστασ (χοπιαρ γαβαριτο) φορα δοσ mειοσ περmιτιδοσ; 
κ) αυσενταρ−σε δα σαλα δε προϖασ, πορτανδο α Φοληα δε Ρεσποστασ ε/ου Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ; 
λ) νο χυmπριρ ασ ινστρυ⌡εσ χοντιδασ νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δα Προϖα ε να Φοληα δε Ρεσποστασ; 
m) υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ mειοσ φραυδυλεντοσ ου ιλεγαισ παρα οβτερ απροϖαο πρ⌠πρια ου δε τερχειροσ, εm 
θυαλθυερ εταπα δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο; 
ν) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα ε διγιταλ; 
ο) ρεχυσαρ α σε συβmετερ αο σιστεmα δε δετεχο δε mεταλ; 
π) φοτογραφαρ, φιλmαρ ου, δε αλγυmα φορmα, ρεγιστραρ ε διϖυλγαρ ιmαγενσ ε ινφορmα⌡εσ αχερχα δο λοχαλ δασ 
προϖασ, δασ προϖασ ε δε σευσ παρτιχιπαντεσ; 
θ) δεσρεσπειταρ, οφενδερ, αγρεδιρ ου, δε θυαλθυερ ουτρα φορmα, τενταρ πρεϕυδιχαρ ουτρο χανδιδατο; 
ρ) περτυρβαρ δε θυαλθυερ mοδο α ορδεm δοσ τραβαληοσ δυραντε α πρεπαραο ου ρεαλιζαο δασ προϖασ; 
σ) τραταρ χοm φαλτα δε υρβανιδαδε χοm οσ εξαmιναδορεσ, αυξιλιαρεσ, απλιχαδορεσ ου αυτοριδαδεσ πρεσεντεσ; 
τ) ρεχυσαρ−σε α σεγυιρ ασ ινστρυ⌡εσ δαδασ πορ mεmβρο δα Χοmισσο Οργανιζαδορα ε δα Βανχα Εξαmιναδορα, 
δα εθυιπε δε απλιχαο ε αποιο ◊σ προϖασ ου θυαλθυερ ουτρα αυτοριδαδε πρεσεντε νο λοχαλ δο χερταmε; 
υ) δειξαρ δε ατενδερ ασ νορmασ χοντιδασ νο Χαδερνο δε Θυεστ⌡εσ δα Προϖα ε να Φοληα δε Ρεσποστασ ε δεmαισ 
οριεντα⌡εσ/ινστρυ⌡εσ εξπεδιδασ πελο ΙΒΦΧ. 
 
10. DΟ ΡΕΣΥΛΤΑDΟ ΦΙΝΑΛ  

 
10.1. Σερ〈 χονσιδεραδο απροϖαδο νεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο ο χανδιδατο θυε οβτιϖερ α ποντυαο ε οσ 
χριτριοσ mνιmοσ εξιγιδοσ παρα απροϖαο, νοσ τερmοσ δεστε Εδιταλ. 
 
10.2. Α νοτα φιναλ δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο σερ〈 ιγυαλ αο τοταλ δε ποντοσ 
οβτιδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα. 
 
10.3. Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο σερο χλασσιφιχαδοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε 
δε νοτα φιναλ, οβσερϖαδο ο χαργο παρα οσ θυαισ σε ινσχρεϖεραm. 
 
10.4. Να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δε νοτα φιναλ εντρε οσ χανδιδατοσ, σερο απλιχαδοσ χριτριοσ δε δεσεmπατε, 
τενδο πρεφερνχια, συχεσσιϖαmεντε, ο χανδιδατο θυε τιϖερ: 
α) Λει δο Ιδοσο (Λει 10.741/2003) χοm ιδαδε ιγυαλ ου συπεριορ α 60 (σεσσεντα) ανοσ ατ α δατα δα προϖα 
οβϕετιϖα;  
β) mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε χονηεχιmεντοσ εσπεχφιχοσ; 
χ) mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε λνγυα πορτυγυεσα; 
δ) mαιορ ιδαδε, χονσιδερανδο δια, mσ ε ανο. 
 
10.4.1. Περmανεχενδο ο εmπατε να αλνεα さδざ δο ιτεm 10.4, πορ τερεm νασχιδο νο mεσmο δια, mσ ε ανο, 
οσ χανδιδατοσ δεϖερο απρεσενταρ χ⌠πια δε χερτιδο δε νασχιmεντο, ου δοχυmεντο εθυιϖαλεντε, θυανδο 
σολιχιταδο πελο ΙΒΦΧ, παρα αφεριρ α αντεριοριδαδε δο νασχιmεντο, πελα ηορα ε mινυτο δο παρτο. 
 
10.4.2. Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ α ρεφεριδα σολιχιταο δο ιτεm 10.4.1 σερ〈 χλασσιφιχαδο εm ποσιο 
ινφεριορ ◊ δοσ δεmαισ χανδιδατοσ εm σιτυαο δε εmπατε. 
 
10.4.3. Περmανεχενδο αινδα ο εmπατε, προχεδερ−σε−〈 αο σορτειο πβλιχο εντρε οσ χανδιδατοσ ενϖολϖιδοσ. 
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10.5. Α χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ σερ〈 φειτα εm δυασ λιστασ, α σαβερ: 
 
α) Λιστα 1: Χλασσιφιχαο Γεραλ (αmπλα χονχορρνχια) δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ, ινχλυσιϖε ασ πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια;  
 
β) Λιστα 2: Χλασσιφιχαο εξχλυσιϖα δασ πεσσοασ χοm δεφιχινχια. 
 
10.6. Ο ρεσυλταδο φιναλ δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο σερ〈 πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ ε νοσ ενδερεοσ 
ελετρνιχοσ δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ ε δα Πρεφειτυρα δε Χρυζειρο δο Συλ ωωω.χρυζειροδοσυλ.αχ.γοϖ.βρ.  
 
11. DΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ  

 
11.1. Ο πραζο παρα ιντερποσιο δε ρεχυρσο σερ〈 δε 2 (δοισ) διασ τεισ νο ηορ〈ριο δασ 9 ηορασ δο πριmειρο 
δια ◊σ 16 ηορασ δο λτιmο δια (ηορ〈ριο λοχαλ δο Εσταδο δο Αχρε), χονταδοσ δο πριmειρο δια συβσεθυεντε δα 
δατα δε διϖυλγαο οφιχιαλ δο ατο οβϕετο δο ρεχυρσο, χοντρα ασ σεγυιντεσ σιτυα⌡εσ: 
α) αο ινδεφεριmεντο δο πεδιδο δε ισενο δο ϖαλορ δε ινσχριο; 
β) αο ινδεφεριmεντο δα ινσχριο; 
χ) ◊σ θυεστ⌡εσ δα προϖα οβϕετιϖα ε γαβαριτο πρελιmιναρ; 
δ) αο ρεσυλταδο δα προϖα οβϕετιϖα ε χλασσιφιχαο πρελιmιναρ δο προχεσσο σελετιϖο; 
 
11.2. Παρα οσ ρεχυρσοσ πρεϖιστοσ δο ιτεm 11.1, ο χανδιδατο δεϖερ〈 αχεσσαρ ο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ 
ωωω.ιβφχ.οργ.βρ ε πρεενχηερ ο φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο δισπονιβιλιζαδο παρα ρεχυρσο, τρανσmιτινδο−ο 
ελετρονιχαmεντε.  
 
11.2.1. Α χοmπροϖαο δο ενχαmινηαmεντο τεmπεστιϖο δο ρεχυρσο σερ〈 φειτα mεδιαντε δατα δε ενϖιο 
ελετρονιχαmεντε ε δο νmερο δε προτοχολο γεραδο, σενδο ρεϕειταδο λιmιναρmεντε ρεχυρσο ενϖιαδο φορα δο 
πραζο. 
 
11.3. Οσ ρεχυρσοσ ενχαmινηαδοσ, δεϖεm σεγυιρ ασ σεγυιντεσ δετερmινα⌡εσ:  
α) σερ ελαβοραδο χοm αργυmενταο λ⌠γιχα, χονσιστεντε ε αχρεσχιδοσ δε ινδιχαο δα βιβλιογραφια πεσθυισαδα 
πελο χανδιδατο παρα φυνδαmενταρ σευ θυεστιοναmεντο; 
β) απρεσενταρ α φυνδαmενταο ρεφερεντε απενασ ◊ θυεστο ου α εταπα πρεϖιαmεντε σελεχιοναδα παρα 
ρεχυρσο. 
 
11.4. Παρα σιτυαο mενχιοναδα νο ιτεm 11くヱが ;ﾉｹﾐW; さχざ SWゲデW ESｷデ;ﾉが I;S; I;ﾐSｷS;デﾗ ヮﾗSWヴ= ｷﾐデWヴヮﾗヴ 
απενασ υm ρεχυρσο πορ θυεστο, δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδο.   
 
11.5. Σερο ινδεφεριδοσ οσ ρεχυρσοσ θυε:  
α) νο εστιϖερεm δεϖιδαmεντε φυνδαmενταδοσ;  
β) νο απρεσενταρεm αργυmεντα⌡εσ λ⌠γιχασ ε χονσιστεντεσ; 
χ) εστιϖερεm εm δεσαχορδο χοm ασ εσπεχιφιχα⌡εσ χοντιδασ νεστε Εδιταλ; 
δ) φορα δο πραζο εσταβελεχιδο; 
ε) απρεσενταρεm νο χορπο δα φυνδαmενταο ουτρασ θυεστ⌡εσ ου εταπα θυε νο α σελεχιοναδα παρα ρεχυρσο; 
φ) απρεσενταρεm χοντρα τερχειροσ; 
γ) απρεσενταρεm εm χολετιϖο; 
η) χυϕο τεορ δεσρεσπειτε α βανχα εξαmιναδορα; 
ι) χοντενηαm φυνδαmενταο ιδντιχα, εm τοδο ου εm παρτε, ◊ αργυmενταο χονσταντε δε ρεχυρσοσ δε 
ουτροσ χανδιδατοσ; 
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ϕ) WﾐI;ﾏｷﾐｴ;Sﾗゲ ヮﾗヴ ﾏWｷﾗ S; ｷﾏヮヴWﾐゲ; Wっﾗ┌ SW さヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ｷゲ ﾗﾐﾉｷﾐWざく 
 
11.6. Νο σερο χονσιδεραδοσ ρεθυεριmεντοσ, ρεχλαmα⌡εσ, νοτιφιχα⌡εσ εξτραϕυδιχιαισ ου θυαισθυερ ουτροσ 
ινστρυmεντοσ σιmιλαρεσ χυϕο τεορ σεϕα οβϕετο δε ρεχυρσο απονταδο νο ιτεm 11.1 δεστε Εδιταλ. 
 
11.7. Οσ ποντοσ ρελατιϖοσ α θυεστ⌡εσ εϖεντυαλmεντε ανυλαδασ σερο ατριβυδοσ α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε 
φιζεραm α προϖα ε νο οβτιϖεραm ποντυαο νασ ρεφεριδασ θυεστ⌡εσ χονφορmε ο πριmειρο γαβαριτο οφιχιαλ, 
ινδεπενδεντεmεντε δε ιντερποσιο δε ρεχυρσοσ. Οσ χανδιδατοσ θυε ηαϖιαm ρεχεβιδο ποντοσ νασ θυεστ⌡εσ 
ανυλαδασ, απ⌠σ οσ ρεχυρσοσ, τερο εσσεσ ποντοσ mαντιδοσ σεm ρεχεβερ ποντυαο α mαισ. 
 
11.8. Αλτεραδο ο γαβαριτο οφιχιαλ πελα Βανχα δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, δε οφχιο ου πορ φορα δε 
προϖιmεντο δε ρεχυρσο, ασ προϖασ σερο χορριγιδασ δε αχορδο χοm ο νοϖο γαβαριτο. 
 
11.9. Νο θυε σε ρεφερε αο ιτεm 11くヱが ;ﾉｹﾐW; さχざ ε さδざが ゲW ; ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;N?ﾗ ;ヮヴWゲWﾐデ;S; ﾐﾗ ヴWI┌ヴゲﾗ aﾗヴ 
προχεδεντε ε λεϖαρ ◊ ρεαϖαλιαο αντεριορmεντε αναλισαδοσ, πρεϖαλεχερ〈 α νοϖα αν〈λισε, αλτερανδο ο 
ρεσυλταδο ινιχιαλ οβτιδο παρα υm ρεσυλταδο συπεριορ ου ινφεριορ παρα εφειτο δε χλασσιφιχαο. 
 
11.10. Να οχορρνχια δο δισποστο νοσ συβιτενσ 11.7, 11.8 ε 11.9 δεστε Εδιταλ, ποδερ〈 ηαϖερ αλτεραο δα 
χλασσιφιχαο ινιχιαλ οβτιδα παρα υmα χλασσιφιχαο συπεριορ ου ινφεριορ, ου, αινδα, ποδερ〈 οχορρερ α 
δεσχλασσιφιχαο δο χανδιδατο θυε νο οβτιϖερ α νοτα mνιmα εξιγιδα ου ηαβιλιταο εξιγιδα. 
 
11.11. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα σερ〈 αχειτα ρεϖισο δε ρεχυρσο, δε ρεχυρσο δο ρεχυρσο ου δε ρεχυρσο δε γαβαριτο 
φιναλ δεφινιτιϖο. 
 
11.12. Α βανχα εξαmιναδορα χονστιτυι νιχα ινστνχια παρα ρεχυρσο, σενδο σοβερανα εm συασ δεχισ⌡εσ, ραζο 
πελα θυαλ νο χαβερο ρεχυρσοσ αδιχιοναισ.   
 
11.13. Απ⌠σ αν〈λισε δοσ ρεχυρσοσ, σερ〈 πυβλιχαδο νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ┘┘┘くｷHaIくﾗヴｪくHヴ, απενασ 
α δεχισο δε δεφεριmεντο ου ινδεφεριmεντο. Νο σερο ενχαmινηαδασ ρεσποστασ ινδιϖιδυαισ αοσ χανδιδατοσ. 
 
12. DΑ ΗΟΜΟΛΟΓΑ∩℘Ο Ε ςΑΛΙDΑDΕ DΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

 
12.1. Ο ρεσυλταδο φιναλ δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο σερ〈 ηοmολογαδο πελα Πρεφειτυρα δε Χρυζειρο δο Συλ/ΑΧ, 
χοm αϖισο α σερ πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ. 
 
12.2. Ο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο τερ〈 ϖαλιδαδε δε 2 (δοισ) ανοσ, α χονταρ δα δατα δα πυβλιχαο δα 
ηοmολογαο δο ρεσυλταδο φιναλ, ποδενδο σερ προρρογαδο πορ ιγυαλ περοδο, α χριτριο δα Πρεφειτυρα δε 
Χρυζειρο δο Συλ/ΑΧ. 
 
13. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΙΣ 

 
13.1. ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο αχοmπανηαρ ασ πυβλιχα⌡εσ δε τοδοσ οσ ατοσ, εδιταισ, 
ρετιφιχα⌡εσ, χονϖοχα⌡εσ ε χοmυνιχαδοσ ρεφερεντεσ α εστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, νο ενδερεο 
ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ ε δα Πρεφειτυρα δε Χρυζειρο δο Συλ ωωω.χρυζειροδοσυλ.αχ.γοϖ.βρ. 
 
13.2. Α νο πυβλιχαο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ, νο δεσοβριγα ο χανδιδατο δο δεϖερ δε χονσυλταρ ο ενδερεο 
ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ φρεθυεντεmεντε παρα ϖεριφιχαρ ασ ινφορmα⌡εσ θυε ληε σο περτινεντεσ 
ρεφερεντεσ ◊ εξεχυο δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, ατ α δατα δε ηοmολογαο. 
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13.3. Χορρερο πορ χοντα εξχλυσιϖα δο χανδιδατο θυαισθυερ δεσπεσασ χοm δοχυmενταο, ιντερποσιο δε 
ρεχυρσο, mατεριαλ, εξαmεσ λαβορατοριαισ, λαυδοσ mδιχοσ ου τχνιχοσ, ατεσταδοσ, δεσλοχαmεντοσ, ϖιαγεm, 
αλιmενταο, εσταδια ε ουτρασ δεχορρεντεσ δε συα παρτιχιπαο νο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
13.4. Νο σερ〈 φορνεχιδο θυαλθυερ δοχυmεντο χοmπροβατ⌠ριο δε απροϖαο ου χλασσιφιχαο αο χανδιδατο, 
ϖαλενδο, παρα εσσε φιm, οσ ρεσυλταδοσ πυβλιχαδοσ νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ ε δα 
Πρεφειτυρα δε Χρυζειρο δο Συλ ωωω.χρυζειροδοσυλ.αχ.γοϖ.βρ. 
 
13.5. Οσ πραζοσ εσταβελεχιδοσ νεστε Εδιταλ σο πρεχλυσιϖοσ, χοντνυοσ ε χοmυνσ α τοδοσ οσ χανδιδατοσ, νο 
ηαϖενδο ϕυστιφιχατιϖα παρα ο νο χυmπριmεντο ε παρα α απρεσενταο δε δοχυmεντοσ φορα δασ δατασ 
εσταβελεχιδασ. 
 
13.6. Ο ΙΒΦΧ ε α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ νο σε ρεσπονσαβιλιζαρο πορ θυαισθυερ χυρσοσ, τεξτοσ, 
αποστιλασ ε ουτρασ πυβλιχα⌡εσ ρεφερεντεσ ◊σ mατριασ δεστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο θυε νο σεϕαm 
οφιχιαλmεντε διϖυλγαδασ ου πορ θυαισθυερ ινφορmα⌡εσ θυε εστεϕαm εm δεσαχορδο χοm ο δισποστο νεστε 
Εδιταλ. 
 
13.7. Νο σερο φορνεχιδασ προϖασ ρελατιϖασ α Σελε⌡εσ αντεριορεσ. 
 
13.8. Σε α θυαλθυερ τεmπο φορ χονσταταδο πορ mειο ελετρνιχο, εστατστιχο, ϖισυαλ, γραφοτχνιχο ου 
ινϖεστιγαο πολιχιαλ, θυε ο χανδιδατο φεζ υσο δε προχεσσο ιλχιτο, συα Προϖα/Εξαmε σερ〈 ανυλαδα ε ελε σερ〈 
αυτοmατιχαmεντε ελιmιναδο δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
13.9. Α θυαλθυερ τεmπο ποδερ〈 σερ ανυλαδα α ινσχριο, προϖα ε/ου τορναρ σεm εφειτο α νοmεαο δο 
χανδιδατο, εm τοδοσ οσ ατοσ ρελαχιοναδοσ α εστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, θυανδο χονσταταδα α οmισσο 
ου δεχλαραο φαλσα δε δαδοσ ου χονδι⌡εσ, ιρρεγυλαριδαδε δε δοχυmεντοσ, ου αινδα, ιρρεγυλαριδαδε να 
ρεαλιζαο δασ προϖασ, χοm φιναλιδαδε δε πρεϕυδιχαρ διρειτο ου χριαρ οβριγαο, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο 
ε α αmπλα δεφεσα. 
 
13.10. Χοmπροϖαδα α ινεξατιδο ου ιρρεγυλαριδαδεσ δεσχριτασ νο ιτεm 13.9 δεστε Εδιταλ, ο χανδιδατο εσταρ〈 
συϕειτο α ρεσπονδερ πορ φαλσιδαδε ιδεολ⌠γιχα δε αχορδο χοm ο αρτ. 299 δο Χ⌠διγο Πεναλ. 
 
13.11.  Ο χανδιδατο  ρεσπονσ〈ϖελ πελα ατυαλιζαο δοσ δαδοσ, ινχλυσιϖε δο ενδερεο ρεσιδενχιαλ, δυραντε α 
ρεαλιζαο δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο ϕυντο αο ΙΒΦΧ, ε απ⌠σ α ηοmολογαο, ϕυντο α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ 
ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ. 
 
13.11.1. ⊃ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο mαντερ σευ ενδερεο (ινχλυσιϖε ελετρνιχο) ε τελεφονε 
ατυαλιζαδοσ, ατ θυε σε εξπιρε ο πραζο δε ϖαλιδαδε δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο, παρα ϖιαβιλιζαρ οσ χοντατοσ 
νεχεσσ〈ριοσ.  
 
13.11.2 Α νο ατυαλιζαο ποδερ〈 γεραρ πρεϕυζοσ αο χανδιδατο, σεm νενηυmα ρεσπονσαβιλιδαδε παρα ο ΙΒΦΧ 
ε παρα α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ. 
 
13.12. Α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ ε ο ΙΒΦΧ νο σε ρεσπονσαβιλιζαm πορ εϖεντυαισ πρεϕυζοσ αο 
χανδιδατο δεχορρεντεσ δε: 
α) ενδερεο ελετρνιχο ινχορρετο ε/ου δεσατυαλιζαδο;  
β) ενδερεο ρεσιδενχιαλ δεσατυαλιζαδο; 
χ) ενδερεο ρεσιδενχιαλ δε διφχιλ αχεσσο; 

http://www.ibfc.org.br/
http://www.cruzeirodosul.ac.gov.br/
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δ) χορρεσπονδνχια δεϖολϖιδα πελα Εξεχυτορα δε Χορρειοσ ε Τελγραφοσ (ΕΧΤ) πορ ραζ⌡εσ διϖερσασ; 
ε) χορρεσπονδνχια ρεχεβιδα πορ τερχειροσ. 
 
13.13. Ο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα α ρεαλιζαο δε θυαλθυερ εταπα/φασε δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο ε θυε 
νο α ατενδερ, νο πραζο εστιπυλαδο, σερ〈 χονσιδεραδο δεσιστεντε, σενδο αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δεστε 
Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
13.14. Ο ΙΒΦΧ ε α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ ρεσερϖαm−σε ο διρειτο δε προmοϖερ ασ χορρε⌡εσ θυε 
σε φιζερεm νεχεσσ〈ριασ, εm θυαλθυερ εταπα/φασε δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο ου ποστεριορ αο Προχεσσο 
Σελετιϖο Πβλιχο, εm ραζο δε ατοσ ου φατοσ νο πρεϖιστοσ, ρεσπειταδασ ασ νορmασ ε οσ πρινχπιοσ λεγαισ. 
 
13.15. Σερο ινχορποραδοσ α εστε Εδιταλ, παρα τοδοσ οσ εφειτοσ, θυαισθυερ αλτερα⌡εσ, ατυαλιζα⌡εσ, ατοσ 
χοmπλεmενταρεσ, αϖισοσ, χοmυνιχαδοσ ε χονϖοχα⌡εσ, ρελατιϖοσ α εστε Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
13.16. Ασ οχορρνχιασ νο πρεϖιστασ νεστε Εδιταλ, οσ χασοσ οmισσοσ ε οσ χασοσ δυϖιδοσοσ σερο ρεσολϖιδοσ 
χονϕυνταmεντε πελο ΙΒΦΧ ε πελα ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ, νο θυε τανγε ◊ ρεαλιζαο δεστε 
Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 
13.17. Εm χασο δε δϖιδασ, ο χανδιδατο δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο χοm ο ΙΒΦΧ πορ mειο δο Σερϖιο δε 
Ατενδιmεντο αο Χανδιδατο − ΣΑΧ, πελο τελεφονε (11) 4788−1430, δε σεγυνδα α σεξτα−φειρα τεισ, δασ 7:00 ◊σ 
15:30 (ｴﾗヴ=ヴｷﾗ ﾉﾗI;ﾉ Sﾗ Eゲデ;Sﾗ Sﾗ AIヴW).  
 
13.18. Α ινσχριο ϖαλε, παρα τοδο ε θυαλθυερ εφειτο, χοmο φορmα δε εξπρεσσα αχειταο, πορ παρτε δο 
χανδιδατο, δε τοδασ ασ χονδι⌡εσ, νορmασ ε εξιγνχιασ χονσταντεσ δεστε εδιταλ, βεm χοmο οσ ατοσ θυε 
φορεm εξπεδιδοσ σοβρε ο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο. 
 

 
Χρυζειρο δο Συλ/ΑΧ, 18 δε σετεmβρο δε 2019. 

 
 

Ιλδερλει Σουζα Ροδριγυεσ Χορδειρο 
Πρεφειτο Μυνιχιπαλ  
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ΑΝΕΞΟ Ι − ΜΟDΕΛΟ DΕ ΡΕΘΥΕΡΙΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΟςΑ ΕΣΠΕΧΙΑΛ ΟΥ DΕ ΧΟΝDΙ∩∏ΕΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ 

 

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ 
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 02/2019 

 

Ευ,________________________________________________________________________________, ινσχριτο 

παρα ο χαργο δε Αγεντε δε Χοmβατε ◊σ Ενδεmιασ, σοβ ο ν≡ δε ινσχριο _____________________, ΧΠΦ. 

ν≡___________________________________, ϖενηο σολιχιταρ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα 

δο Προχεσσο Σελετιϖο Πβλιχο δα ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ/ΑΧ, χονφορmε α σεγυιρ: 

 

Ασσιναλε (Ξ) Dεσχριο 

 1. Προϖα εm Βραιλε (δεφ. ϖισυαλ) 

 2. Προϖα Αmπλιαδα (δεφ. ϖισυαλ) 

 3. Προϖα χοm Λεδορ (δεφ. ϖισυαλ) 

 4. Προϖα χοm Ιντρπρετε δε Λιβρασ (δεφ. αυδιτιϖα) 

 5. Αχεσσο Φ〈χιλ (χαδειραντε) 

 
Ουτρασ σολιχιτα⌡εσ: ________________________________________________________________________ 

 
Εm _____/_____ / 2019.              

_______________________________________________ 
                                     Ασσινατυρα δο χανδιδατο 

 

ΑΝΕΞΟ ΙΙ − ΧΟΝΤΕ∨DΟ ΠΡΟΓΡΑΜℑΤΙΧΟ ΠΑΡΑ ΕΣΤΥDΟ 

 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 1. Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ. 2. Τιπολογια τεξτυαλ. 3. Ορτογραφια οφιχιαλ. 4. 
Αχεντυαο γρ〈φιχα. 5. Χαργο δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ. 6. Χαργο δο σιναλ ινδιχατιϖο δε χρασε. 7. Σινταξε δα οραο ε δο 
περοδο. 8. Ποντυαο. 9. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 10. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 11. Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ. 
 
ΗΙΣΤΡΙΑ Ε ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ DΟ ΑΧΡΕ: 1. Ηιστ⌠ρια δο εσταδο δο Αχρε. 2. Dαδοσ γεογρ〈φιχοσ ε τνιχο−δεmογρ〈φιχοσ. 3. 
Ασπεχτοσ πολτιχοσ, εχονmιχοσ, σοχιαισ ε χυλτυραισ δο Αχρε. 4. Χλιmα, ϖεγεταο ε ρελεϖο. 5. Ρεφερνχιασ τυρστιχασ ε δε 
λαζερ. 6. Χαmινηοσ δο Αχρε: εσχοληασ θυε τρανσφορmαm χιδαδεσ ε ϖιδασ. 
 
ΧΟΝΗΕΧΙΜΕΝΤΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ: 1. Ο Αγεντε δε χοmβατε ◊σ ενδεmιασ: Λει ν.≡ 11.350/2006; 2. ςιγιλνχια Αmβιενταλ εm 
Σαδε: σανεαmεντο β〈σιχο; θυαλιδαδε δο αρ, δα 〈γυα ε δοσ αλιmεντοσ παρα χονσυmο ηυmανο; 3. Λεισηmανιοσε: 
χαραχτερστιχασ επιδεmιολ⌠γιχασ: χιχλο, mοδο δε τρανσmισσο, περοδο δε ινχυβαο, συσχετιβιλιδαδε ε ιmυνιδαδε; 
ασπεχτοσ χλνιχοσ νο χο; mεδιδασ πρεϖεντιϖασ διριγιδασ ◊ ποπυλαο ηυmανα, αο ϖετορ ε ◊ ποπυλαο χανινα; 4. Dενγυε: 
νο⌡εσ σοβρε α δενγυε, βιολογια δοσ ϖετορεσ, οπερα⌡εσ δε χαmπο, ρεχονηεχιmεντο γεογρ〈φιχο, τραταmεντο φοχαλ, 
τραταmεντο περιφοχαλ, βλοθυειο, εθυιπαmεντοσ δε προτεο ινδιϖιδυαλ, φορmασ δε χοντρολε, Προγραmα Ναχιοναλ δε 
Χοντρολε δα Dενγυε; 5. Φεβρε Χηικυνγυνψα: ο θυε , σιγνιφιχαδο δο νοmε, 〈ρεα δε χιρχυλαο, σιτυαο νασ Αmριχασ, 
τρανσmισσο, νοτιφιχαο δε χασο ε πρεϖενο; 6. Dοενα δο ϖρυσ Εβολα: ο θυε , τρανσmισσο, ρισχο παρα οσ προφισσιοναισ, 
πρεϖενο; 7. Μαλ〈ρια: δεφινιο δα δοενα, αγεντε ετιολ⌠γιχο, ϖετορ χιχλο δε ϖιδα δο ϖετορ, mοδο δε τρανσmισσο δα 
δοενα, mανιφεστα⌡εσ δα δοενα, διαγν⌠στιχο, γοτα εσπεσσα, νοτιφιχαο δα δοενα, mεδιδασ δε χοντρολε ε πρεϖενο 
δα δοενα; 8. Dοενα δε Χηαγασ: δεφινιο δα δοενα, αγεντε ετιολ⌠γιχο, ϖετορεσ, ρεσερϖατ⌠ριοσ, φορmασ δε τρανσmισσο, 
mεδιδασ δε χοντρολε ε πρεϖενο δα δοενα; 9. Χ⌠λερα: δεφινιο δα δοενα, αγεντε ετιολ⌠γιχο; φορmασ δε τρανσmισσο 
δα δοενα; mεδιδασ δε πρεϖενο ε χοντρολε; 10. Ραιϖα: νο⌡εσ σοβρε α δοενα, ϖαχιναο αντιρρ〈βιχα ανιmαλ, χοντρολε 
δε mορχεγοσ εm 〈ρεασ υρβανασ; 11. Ροεδορεσ: χοντρολε δε ροεδορεσ εm 〈ρεασ υρβανασ; 12. Λεπτοσπιροσε: σιντοmασ, 
τρανσmισσο, πρεϖενο; 13. Ανιmαισ Πεονηεντοσ: οφδιοσ, αραχνδεοσ (αρανηασ ε εσχορπι⌡εσ) ε λεπιδ⌠πτεροσ (Λονοmια 
οβλιθυα): νο⌡εσ β〈σιχασ σοβρε χοντρολε, πρεϖενο δε αχιδεντεσ ε πριmειροσ σοχορροσ. 
 


