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ΕΣΤΑDΟ DΟ ΑΧΡΕ 
ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ 

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΓΕΣΤ℘Ο Ε ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο 
 

ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 01/2019 − ΡΕΤΙΦΙΧΑDΟ 
  
Α ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΧΡΥΖΕΙΡΟ DΟ ΣΥΛ, νο υσο δασ συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ, τορνα πβλιχο α 
ρεαλιζαο δε Χονχυρσο Πβλιχο παρα ο προϖιmεντο δε ϖαγασ παρα χαργο εφετιϖο δο θυαδρο δε φυνχιον〈ριοσ 
δα Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Χρυζειρο δο Συλ/ΑΧ δε αχορδο χοm ασ λεγισλα⌡εσ περτινεντεσ ε χοm ασ δεmαισ 
ρεγυλαmεντα⌡εσ, mεδιαντε ασ χονδι⌡εσ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ ε σευσ Ανεξοσ. 
 
1. DΑΣ DΙΣΠΟΣΙ∩∏ΕΣ ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΕΣ 

 
1.1. Ο Χονχυρσο 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 Χονχυρσο Πβλιχο δεστινα−σε α σελεχιοναρ χανδιδατοσ παρα ο πρεενχηιmεντο δε ϖαγασ παρα 
χαργοσ δε Νϖελ Φυνδαmενταλ, Νϖελ Μδιο ε Νϖελ Συπεριορ παρα α Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Χρυζειρο δο Συλ, 
αο πραζο δε ϖαλιδαδε δο χονχυρσο 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. 
 
1.5. Ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δοσ χαργοσ χονσταm δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε Εδιταλ. 
 
2. DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ Ε ςΑΓΑΣ 

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

Ν⊆ςΕΛ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ 

ΧΑΡΓΟΣ 
ςΑΓΑΣ 

 ΣΑΛℑΡΙΟ  ΧΗ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ 
ΑΧ ΠΧD ΤΟΤΑΛ 

Χαρπιντειρο 2 0 2  Ρ∃ 1.164,07  40η Νϖελ Φυνδαmενταλ Χοmπλετο 

Ελετριχιστα 2 0 2  Ρ∃ 1.164,07  40η 
Νϖελ Φυνδαmενταλ Χοmπλετο ε Χυρσο δε 
Ελετριχιστα 

Μεχνιχο 1 0 1  Ρ∃ 1.164,07  40η Νϖελ Φυνδαmενταλ Χοmπλετο   

Οπεραδορ δε Μ〈θυινασ 5 0 5  Ρ∃ 1.164,07  40η 
Νϖελ Φυνδαmενταλ Χοmπλετο χοm ΧΝΗ 
Χατεγορια D  

Οπεραδορ δε Τρατορ 
Αγρχολα 

2 0 2  Ρ∃ 1.164,07  40η 
Νϖελ Φυνδαmενταλ Χοmπλετο χοm ΧΝΗ 
Χατεγορια Β ε Χυρσο Εσπεχφιχο δε 
Τρατοριστα  

Πεδρειρο 2 0 2  Ρ∃ 1.164,07  40η Νϖελ Φυνδαmενταλ Χοmπλετο 

Πιντορ 2 0 2  Ρ∃ 1.164,07  40η Νϖελ Φυνδαmενταλ Χοmπλετο 
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Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ 

ΧΑΡΓΟΣ 
ςΑΓΑΣ 

 ΣΑΛℑΡΙΟ  ΧΗ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ 
ΑΧ ΠΧD ΤΟΤΑΛ 

Αγεντε δε Χοντρολε εm 
Ζοονοσεσ 

3 0 3  Ρ∃ 1.164,07  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Αγεντε δε Τρνσιτο ε 
Τρανσπορτε 

3 0 3  Ρ∃ 1.710,39  40η 
Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε ΧΝΗ 
Χατεγορια ΑΒ. 

Αυξιλιαρ Αδmινιστρατιϖο 9 1 10  Ρ∃ 1.164,07  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Αυξιλιαρ Χυλτυραλ 2 0 2  Ρ∃ 1.466,38  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Αυξιλιαρ δε Γεστο δε Φαρm〈χια 5 0 5  Ρ∃ 1.077,84  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Αυξιλιαρ δε Σαδε Βυχαλ 9 1 10  Ρ∃ 1.164,07  40η 
Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε Ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Αυξιλιαρ Εσπορτιϖο 1 0 1  Ρ∃ 1.164,07  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Εδυχαδορ δε Τρνσιτο  4 0 4  Ρ∃ 1.257,20  40η 
Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε ΧΝΗ 
Χατεγορια ΑΒ. 

Εδυχαδορ Σοχιαλ 2 0 2  Ρ∃ 1.164,07  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Φισχαλ Αmβιενταλ 1 0 1  Ρ∃ 1.710,39  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Φισχαλ δε Οβρασ ε Ινφραεστρυτυρα 2 0 2  Ρ∃ 1.710,39  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Φισχαλ δε Τριβυτοσ 5 0 5  Ρ∃ 1.710,39  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Φισχαλ Σανιτ〈ριο 5 1 6  Ρ∃ 1.710,39  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Μιχροσχοπιστα 19 1 20  Ρ∃ 1.257,20  40η Νϖελ Μδιο Χοmπλετο. 

Μοτοριστα − ΑΒ 5 0 5  Ρ∃ 1.164,07  40η Νϖελ Μδιο χοm ΧΝΗ Χατεγορια ΑΒ. 

Μοτοριστα − D 5 0 5  Ρ∃ 1.357,78  40η Νϖελ Μδιο χοm ΧΝΗ Χατεγορια D. 

Τχνιχο 
Αγροπεχυ〈ριο/Αγροφλορεσταλ  

4 0 4  Ρ∃ 1.257,20  40η 

Ενσινο Μδιο Χοmπλετο χοm Χυρσο 
Τχνιχο εm Αγροπεχυ〈ρια ου 
Αγροφλορεσταλ ε Ρεγιστρο νο Χονσεληο 
Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Τχνιχο εm Αγριmενσυρα 1 0 1  Ρ∃ 1.357,78  40η 
Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε Χυρσο 
Τχνιχο εm Αγριmενσυρα ε Ρεγιστρο 
νο Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Τχνιχο εm Εδιφιχα⌡εσ 1 0 1  Ρ∃ 1.357,78  40η 
Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε Χυρσο 
Τχνιχο εm Εδιφιχα⌡εσ ε Ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Τχνιχο εm Ενφερmαγεm 28 2 30  Ρ∃ 1.164,07  40η 
Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε Χυρσο 
Τχνιχο εm Ενφερmαγεm ε Ρεγιστρο 
νο Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Τχνιχο εm Γεοπροχεσσαmεντο 1 0 1  Ρ∃ 1.357,78  40η 

Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε Χυρσο 
Τχνιχο εm Γεοπροχεσσαmεντο ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Τχνιχο εm Ινφορm〈τιχα 2 0 2  Ρ∃ 1.466,38  40η 
Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε Χυρσο 
Τχνιχο εm Ινφορm〈τιχα. 

Τχνιχο εm Σεγυρανα δο 
Τραβαληο 

1 0 1  Ρ∃ 1.710,39  40η 

Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε Χυρσο 
Τχνιχο εm Σεγυρανα δο Τραβαληο ε 
Ρεγιστρο Προφισσιοναλ νο Μινιστριο δο 
Τραβαληο (ΜΕΤ). 

ςιστοριαδορ  1 0 1  Ρ∃ 1.164,07  40η 
Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε ΧΝΗ 
Χατεγορια ΑΒ. 

Wεβ Dεσιγνερ 1 0 1  Ρ∃ 1.583,69  40η 
Νϖελ Μδιο Χοmπλετο ε Χυρσο Β〈σιχο 
εm Wεβ Dεσιγνερ. 
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Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

ΧΑΡΓΟΣ 
ςΑΓΑΣ 

 ΣΑΛℑΡΙΟ  ΧΗ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ 
ΑΧ ΠΧD ΤΟΤΑΛ 

Αγεντε Χυλτυραλ 2 0 2  Ρ∃ 1.710,39  40η 
Λιχενχιατυρα Πλενα εm Αρτεσ ςισυαισ, 
Αρτεσ Χνιχασ ε Μσιχα. 

Αναλιστα δε Σιστεmα 1 0 1  Ρ∃ 2.710,39  40η Γραδυαο εm Αν〈λισεσ δε Σιστεmασ 

Αρθυιτετο 3 0 3  Ρ∃ 2.710,39  40η 
Γραδυαο εm Αρθυιτετυρα ε Ρεγιστρο 
νο Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Ασσιστεντε Σοχιαλ 7 1 8  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Σερϖιο Σοχιαλ ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Αυδιτορ Μυνιχιπαλ (Χοντρολε 
Ιντερνο) 

1 0 1  Ρ∃ 5.100,00  40η 

Γραδυαο εm Χινχιασ Χοντ〈βεισ, 
Εχονmιχασ, ϑυρδιχασ ου 
Αδmινιστραο. 

Βι⌠λογο 1 0 1  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Βιολογια ε Ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Βιοmδιχο 2 0 2  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Βιοmεδιχινα ε Ρεγιστρο 
νο Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Χιρυργιο Dεντιστα 9 1 10  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Οδοντολογια ε Ρεγιστρο 
νο Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Χονταδορ 3 0 3  Ρ∃ 2.710,39  40η 
Γραδυαο εm Χονταβιλιδαδε ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Εχονοmιστα 1 0 1 Ρ∃ 2.710,39  40η 
Γραδυαο εm Εχονοmια ε Ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Εδυχαδορ Φσιχο 4 0 4  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Βαχηαρελαδο εm Εδυχαο Φσιχα ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Ενφερmειρο 28 2 30  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Ενφερmαγεm ε Ρεγιστρο 
νο Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Ενγενηειρο Αγρνοmο 1 0 1 Ρ∃ 2.710,39  40η 
Γραδυαο εm Αγρονοmια ε Ρεγιστρο 
νο Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Ενγενηειρο Χιϖιλ 2 0 2 
 

Ρ∃ 2.710,39  40η 
Γραδυαο εm Ενγενηαρια Χιϖιλ ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Ενγενηειρο δε Τρ〈φεγο  1 0 1 

 
Ρ∃ 2.710,39  

40η 

Γραδυαο εm Ενγενηαρια Χιϖιλ χοm 
Εσπεχιαλιζαο εm Τρ〈φεγο/Τρνσιτο ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Ενγενηειρο Φλορεσταλ 1 0 1 
 

Ρ∃ 2.710,39  40η 
Γραδυαο εm Ενγενηαρια Φλορεσταλ ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Ενγενηειρο Θυmιχο 1 0 1 
 

Ρ∃ 2.710,39  40η 
Γραδυαο εm Ενγενηαρια Θυmιχα ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Φαρmαχυτιχο/Βιοθυmιχο 3 0 3  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Φαρm〈χια−Βιοθυmιχα ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Φισιοτεραπευτα 5 0 5  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Φισιοτεραπια ε Ρεγιστρο 
νο Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 
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Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

ΧΑΡΓΟΣ 
ςΑΓΑΣ 

 ΣΑΛℑΡΙΟ  ΧΗ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ 
ΑΧ ΠΧD ΤΟΤΑΛ 

Φονοαυδι⌠λογο 2 0 2  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Φονοαυδιολογια ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Γεστορ δε Dεσαστρε 1 0 1 Ρ∃ 1.710,39  40η Γραδυαο εm Θυαλθυερ ℑρεα. 

Γεστορ δε Ρισχο 1 0 1 Ρ∃ 1.710,39  40η Γραδυαο εm Θυαλθυερ ℑρεα. 

Γεστορ Πβλιχο 5 0 5  Ρ∃ 1.710,39  40η Γραδυαο εm Θυαλθυερ ℑρεα. 

Ηιστοριαδορ 1 0 1  Ρ∃ 2.000,00  40η Γραδυαο εm Ηιστ⌠ρια. 

ϑορναλιστα 1 0 1 Ρ∃ 2.710,39  40η Γραδυαο εm ϑορναλισmο. 

Μδιχο Χλνιχο Γεραλ 11 1 12 
 Ρ∃ 

10.500,00  
40η 

Γραδυαο εm Μεδιχινα ε Ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Μδιχο ςετεριν〈ριο 2 0 2  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Μεδιχινα ςετεριν〈ρια ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Νυτριχιονιστα 5 1 6  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Νυτριο ε Ρεγιστρο νο 
Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Προφεσσορ Νϖελ Συπεριορ 
Λιχενα Πλενα εm Πεδαγογια 
(Ζονα Ρυραλ) 

47 3 50  Ρ∃ 1.898,29  30η Λιχενχιατυρα Πλενα εm Πεδαγογια. 

Προφεσσορ Νϖελ Συπεριορ 
Λιχενα Πλενα εm Πεδαγογια 
(Ζονα Υρβανα) 

94 6 100  Ρ∃ 1.898,29  30η Λιχενχιατυρα Πλενα εm Πεδαγογια. 

Πσιχ⌠λογο 5 0 5  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Πσιχολογια ε Ρεγιστρο 
νο Χονσεληο Προφισσιοναλ Εσπεχφιχο. 

Τεραπευτα Οχυπαχιοναλ 2 0 2  Ρ∃ 2.000,00  40η 
Γραδυαο εm Τεραπια Οχυπαχιοναλ ε 
Ρεγιστρο νο Χονσεληο Προφισσιοναλ 
Εσπεχφιχο. 

Τυρισm⌠λογο 1 0 1  Ρ∃ 2.000,00  40η Γραδυαο εm Τυρισmο. 

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

 
2.2. Dο Ρεγιmε ϑυρδιχο: Εστατυτ〈ριο. 
 
2.3. Ασ ατριβυι⌡εσ γεραισ δοσ χαργοσ χονσταm δο Ανεξο ΙΙΙ δεστε Εδιταλ. 
 
2.4. 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 Χονχυρσο Πβλιχο.  
 
3. DΑΣ ΕΤΑΠΑΣ DΟ ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

 
3.1. Ο Χονχυρσο Πβλιχο δε θυε τρατα εστε Εδιταλ σερ〈 χοmποστο δασ σεγυιντεσ εταπασ: 
 

ΕΤΑΠΑ DΕΣΧΡΙ∩℘Ο ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ 

Προϖα Οβϕετιϖα  Παρα τοδοσ οσ χαργοσ Ελιmινατ⌠ριο ε Χλασσιφιχατ⌠ριο 

Προϖα δε Ττυλοσ 

Εδυχαδορ Σοχιαλ, Ελετριχιστα, Φισχαλ Αmβιενταλ, Φισχαλ δε Οβρασ ε 
Ινφραεστρυτυρα, Φισχαλ δε Τριβυτοσ, Φισχαλ Σανιτ〈ριο, Μιχροσχοπιστα, 
Οπεραδορ δε Μ〈θυινασ, Οπεραδορ δε Τρατορ Αγρχολα, Τχνιχο εm 
Ενφερmαγεm ε τοδοσ οσ χαργοσ δε Νϖελ Συπεριορ. 

Χλασσιφιχατ⌠ριο 



                                                                                                            

Π〈γινα 5 δε 59 

 
 
 

 
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 Χονχυρσο 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, εξχετο παρα ο χαργο δε Αυδιτορ Μυνιχιπαλ 
(Χοντρολε Ιντερνο); 
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 Χονχυρσο Πβλιχο ε ποσσυιρ οσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ παρα ο εξερχχιο δο χαργο, 
χονφορmε ιτεm 2.1; 
κ) εσταρ δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο ϕυντο αο ρεσπεχτιϖο Χονσεληο Προφισσιοναλ εσπεχφιχο, παρα ο χαργο θυε 
ασσιm ο εξιγιρ;  
λ) 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; 
m) ατενδερ α τοδασ ασ εξιγνχιασ εσταβελεχιδασ νεστε Εδιταλ. 
 
4.1.1. Παρα ο χαργο δε Αυδιτορ Μυνιχιπαλ (Χοντρολε Ιντερνο) αλm δασ εξιγνχιασ δο ιτεm 4.1 αχιmα, ο 
χανδιδατο δεϖερ〈 τερ δε αχορδο χοm α Λει Μυνιχιπαλ ν° 631/2012: 
α) τερ mαισ δε 30 (τριντα) ε mενοσ δε 65 (σεσσεντα ε χινχο) ανοσ δε ιδαδε; 
β) ιδονειδαδε mοραλ ε ρεπυταο ιλιβαδα; 
χ) νοτ⌠ριοσ χονηεχιmεντοσ ϕυρδιχοσ, χοντ〈βεισ, εχονmιχοσ, φινανχειροσ ε δε αδmινιστραο πβλιχα; 
δ) χονταρ χοm mαισ δε χινχο ανοσ δε εξερχχιο δε φυνο ου δε εφετιϖα ατιϖιδαδε προφισσιοναλ θυε εξιϕα οσ 
χονηεχιmεντοσ mενχιοναδοσ να αλνεα αντεριορ. 
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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 Χονχυρσο 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. Νο ατο δα ινσχριο ο χανδιδατο δεϖερ〈 οπταρ σοmεντε πορ υm χαργο α θυε ϖαι χονχορρερ, χονφορmε 
πρεϖιστο νοσ θυαδροσ δο ιτεm 2.1 δεστε Εδιταλ. Νο σερ〈 αδmιτιδα αο χανδιδατο α αλτεραο δε χαργο απ⌠σ 
εφετιϖαο δα ινσχριο. 
 
5.1.9. 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. 
 
5.1.10. Νο ηαϖερ〈 δεϖολυο δα ιmπορτνχια παγα, αινδα θυε εφετυαδα εm ϖαλορ συπεριορ ου ινφεριορ δο 
θυε ο εσταβελεχιδο, εm δυπλιχιδαδε, εm εξτεmπορνεο ου παρα χαργοσ χοm ο mεσmο περοδο δε προϖα, 
σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο. Α δεϖολυο δα ιmπορτνχια παγα σοmεντε οχορρερ〈 σε ο Χονχυρσο Πβλιχο νο σε 
ρεαλιζαρ. 
 

http://www.cruzeirodosul.ac.gov.br/
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5.2. Dοσ Προχεδιmεντοσ παρα Ινσχριο: 
 
5.2.1. Ασ ινσχρι⌡εσ παρα ο Χονχυρσο 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 
 
5.2.2. Παρα ινσχρεϖερ−σε νεστε Χονχυρσο 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 Χονχυρσο. 
 
5.2.3. Ο ϖαλορ δα ινσχριο σερ〈 δε Ρ∃ 50,00 παρα οσ χαργοσ δε νϖελ φυνδαmενταλ, Ρ∃ 60,00 παρα οσ χαργοσ 
δε νϖελ mδιο ε Ρ∃ 80,00 παρα οσ χαργοσ δε νϖελ συπεριορ.  
 
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, ΤΕD, 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. 
 
 

http://www.ibfc.org.br/
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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 
ασ ινστρυ⌡εσ ρελατιϖασ αο Χονχυρσο 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. 
 
 

http://www.ibfc.org.br/
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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. 
 
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. 
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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 Χονχυρσο 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. 
 
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Wνχαδοσ νο 
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.  
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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; 
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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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. 
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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 χονχυρσο πβλιχο. 
 
6.13.3. Ο χανδιδατο χυϕα δεφιχινχια σεϕα χονσιδεραδα ινχοmπατϖελ χοm ο εξερχχιο δασ ατριβυι⌡εσ δοσ 
χαργοσ σερ〈 ελιmιναδο δο Χονχυρσο 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 Χονχυρσο Πβλιχο, αλm δε φιγυραρ να λιστα δε 
χλασσιφιχαο δα αmπλα χονχορρνχια, τερ〈 σευ νοmε χονσταντε δα λιστα εσπεχφιχα δε πεσσοασ χοm 
δεφιχινχια. 
 
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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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. 
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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.  
 
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. DΑΣ ΠΡΟςΑΣ  
 
 
 

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: 
 
 
 
 

Χαργοσ δε Νϖελ Φυνδαmενταλ, Αυξιλιαρ Αδmινιστρατιϖο, Αυξιλιαρ Χυλτυραλ, Αυξιλιαρ Εσπορτιϖο, Μοτοριστα に ΑΒ, 
Μοτοριστα に D. 

Dισχιπλινα 
Τοταλ δε 

Θυεστ⌡εσ 
Ποντοσ πορ 

Θυεστο 
Τοταλ δε 
Ποντοσ 

Μνιmο Εξιγιδο 

Λνγυα Πορτυγυεσα 15 1,8 27 
30 ποντοσ (50%), νο 

ποδενδο ζεραρ εm νενηυmα 
δασ δισχιπλινασ. 

Ραχιοχνιο Λ⌠γιχο 15 1,4 21 

Ηιστ⌠ρια ε Γεογραφια δο Αχρε 10 1,2 12 

ΤΟΤΑΛ 40 − 60 
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Dεmαισ Χαργοσ δε Νϖελ Μδιο ε Συπεριορ  

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 οσ θυαδροσ δο ιτεm 8.1.1. 
 
8.1.4.1. Να ηιπ⌠τεσε δε ιγυαλδαδε δε νοτα τοταλ εντρε χανδιδατοσ ηαβιλιταδοσ να Προϖα Οβϕετιϖα, 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, θυανδο φορ ο χασο; 
χ) mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε λνγυα πορτυγυεσα; 
δ) mαιορ ιδαδε, χονσιδερανδο δια, mσ ε ανο. 
 
8.1.5. Εσταρ〈 ΕΛΙΜΙΝΑDΟ δεστε Χονχυρσο 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. 
 
8.2. DΑ ΠΡΟςΑ DΕ Τ⊆ΤΥΛΟΣ: 
 
8.2.1. Οσ χανδιδατοσ ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟΣ να Προϖα Οβϕετιϖα δοσ χαργοσ δε Νϖελ Συπεριορ, Εδυχαδορ Σοχιαλ, 
Ελετριχιστα, Φισχαλ Αmβιενταλ, Φισχαλ δε Οβρασ ε Ινφραεστρυτυρα, Φισχαλ δε Τριβυτοσ, Φισχαλ Σανιτ〈ριο, 
Μιχροσχοπιστα, Οπεραδορ δε Μ〈θυινασ, Οπεραδορ δε Τρατορ Αγρχολα ε Τχνιχο εm Ενφερmαγεm, ε θυε 
εστεϕαm χλασσιφιχαδοσ δεντρο δο λιmιτε, χονφορmε ο θυαδρο αβαιξο, mαισ οσ εmπατεσ να λτιmα ποσιο δε 
χλασσιφιχαο, θυανδο ηουϖερ, σερο χονϖοχαδοσ παρα α Προϖα δε Ττυλοσ δε χαρ〈τερ χλασσιφιχατ⌠ριο. 

 
 
 
 
 

Χαργο 
Ατ α ποσιο δε 

χλασσιφιχαο 

Αγεντε Χυλτυραλ 15♠ 

Αναλιστα δε Σιστεmασ 15♠ 

Αρθυιτετο 15♠ 

Ασσιστεντε Σοχιαλ 30♠ 

Αυδιτορ Μυνιχιπαλ (Χοντρολε Ιντερνο) 15♠ 

Βι⌠λογο 15♠ 

Βιοmδιχο 15♠ 

Χιρυργιο Dεντιστα 50♠ 

Χονταδορ 15♠ 

http://www.ibfc.org.br/
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Εχονοmιστα 15♠ 

Εδυχαδορ Φσιχο 20♠ 

Εδυχαδορ Σοχιαλ 20♠ 

Ελετριχιστα 15♠ 

Ενφερmειρο 70♠ 

Ενγενηειρο Αγρνοmο 15♠ 

Ενγενηειρο Χιϖιλ 15♠ 

Ενγενηειρο δε Τρ〈φεγο  15♠ 

Ενγενηειρο Φλορεσταλ 15♠ 

Ενγενηειρο Θυmιχο 15♠ 

Φαρmαχυτιχο/Βιοθυmιχο 15♠ 

Φισχαλ Αmβιενταλ 15♠ 

Φισχαλ δε Οβρασ ε Ινφραεστρυτυρα 15♠  

Φισχαλ δε Τριβυτοσ 25♠ 

Φισχαλ Σανιτ〈ριο 25♠ 

Φισιοτεραπευτα 20♠ 

Φονοαυδι⌠λογο 15♠ 

Γεστορ δε Dεσαστρε 15♠ 

Γεστορ δε Ρισχο 15♠ 

Γεστορ Πβλιχο 30♠ 

Ηιστοριαδορ 15♠ 

ϑορναλιστα 15♠ 

Μδιχο Χλνιχο Γεραλ 50♠ 

Μδιχο ςετεριν〈ριο 15♠ 

Μιχροσχοπιστα 60♠ 

Νυτριχιονιστα 30♠ 

Οπεραδορ δε Μ〈θυινασ  25♠ 

Οπεραδορ δε Τρατορ Αγρχολα 30♠ 

Προφεσσορ Νϖελ Συπεριορ Λιχενα Πλενα εm Πεδαγογια (Ζονα Ρυραλ) 200♠ 

Προφεσσορ Νϖελ Συπεριορ Λιχενα Πλενα εm Πεδαγογια (Ζονα Υρβανα) 300♠ 

Πσιχ⌠λογο 20♠ 

Τχνιχο εm Ενφερmαγεm 120♠ 

Τεραπευτα Οχυπαχιοναλ 15♠ 

Τυρισm⌠λογο 15♠ 

 
8.3.2. Οσ χανδιδατοσ χοm Dεφιχινχια ΗΑΒΙΛΙΤΑDΟΣ να Προϖα Οβϕετιϖα δοσ χαργοσ αχιmα σερο χονϖοχαδοσ 
παρα α Προϖα δε Ττυλοσ. 
 
8.3.3. Παρα φινσ δε χονϖοχαο δα Προϖα δε Ττυλοσ, α χλασσιφιχαο σερ〈 δετερmιναδα πελασ λιστασ δε αmπλα 
χονχορρνχια ε πεσσοασ χοm δεφιχινχια, δε φορmα ινδεπενδεντε, αινδα θυε ο χανδιδατο χονστε χλασσιφιχαδο 
νασ 2 (δυασ) λιστασ. 
 
8.3.4. Οσ χανδιδατοσ θυε νο φορεm ΧΟΝςΟΧΑDΟΣ, νοσ τερmοσ δοσ ιτενσ 8.3.1 ε 8.3.2 εσταρο 
αυτοmατιχαmεντε ΕΛΙΜΙΝΑDΟΣ δο Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
8.3.5. Να Αϖαλιαο δε Ττυλοσ σερ〈 χονσιδεραδα ε ποντυαδα α φορmαο αχαδmιχα ε ο τεmπο δε σερϖιο δο 
χανδιδατο, δε αχορδο χοm οσ χριτριοσ εσταβελεχιδοσ νο ιτεm 8.3.24 δα Ταβελα δε Ττυλοσ. 
 
8.3.6. Παρα οσ χαργοσ δε Νϖελ Φυνδαmενταλ ε Μδιο δο θυαδρο δο ιτεm 8.3.1 σοmεντε σερο ποντυαδοσ ο 
τεmπο δε σερϖιο. 
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8.3.7. Οσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ να οχασιο δα πυβλιχαο δο Εδιταλ δε Χονϖοχαο δεϖερο: 
 
α) εντραρ χοm α σενηα χριαδα νο ατο δα ινσχριο ε πρεενχηερ ο φορmυλ〈ριο δε αν〈λισε δε ττυλοσ δισπονϖελ 
νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.ιβφχ.οργ.βρ, χονφορmε δατασ δο Εδιταλ δε Χονϖοχαο; 
 
β) απ⌠σ ο πρεενχηιmεντο, ανεξαρ ασ ιmαγενσ δοσ δοχυmεντοσ χορρεσπονδεντεσ παρα αν〈λισε χοm α 
εξτενσο ϑΠΕΓ ου ΠΝΓ χοm ο ταmανηο m〈ξιmο δε 2 ΜΒ (mεγαβψτεσ) πορ ιmαγεm. 
 
8.3.7.1. Χασο ο χανδιδατο νο χονσιγα ανεξαρ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ εm υmα νιχα ϖεζ, ποδερ〈 φραχιοναρ οσ 
αρθυιϖοσ ε ενϖιαρ ασ ιmαγενσ πορ παρτεσ, γερανδο υm νmερο δε προτοχολο παρα χαδα ενϖιο. 
 
8.3.7.2. Παρα οσ δοχυmεντοσ θυε τενηαm ινφορmα⌡εσ φρεντε ε ϖερσο, ο χανδιδατο δεϖερ〈 ανεξαρ ασ δυασ 
ιmαγενσ παρα αν〈λισε. 
 
8.3.7.3. Ασ ιmαγενσ δοσ δοχυmεντοσ δεϖερο εσταρ εm περφειτασ χονδι⌡εσ, δε φορmα α περmιτιρ α αϖαλιαο 
χοm χλαρεζα. 
 
8.3.7.4. ⊃ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ϖεριφιχαρ σε ασ ιmαγενσ χαρρεγαδασ να τελα δε προτοχολοσ 
εστο χορρετασ. 
 
8.3.7.5. Νο σερο χονσιδεραδοσ ε αναλισαδοσ οσ δοχυmεντοσ ε ττυλοσ θυε νο περτενχεm αο χανδιδατο. 
 
8.3.8. Σερο αχειτοσ χοmο δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δε τεmπο δε σερϖιο:  
α) Παρα χοντραταδοσ πελα ΧΛΤ: Χαρτειρα δε Τραβαληο ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ − ΧΤΠΣ (φοληα δε ιδεντιφιχαο ονδε 
χονσταm νmερο, φοτο ε σριε, φοληα δα ιδεντιφιχαο χιϖιλ ε φοληα ονδε χονσταm οσ χοντρατοσ δε τραβαληο); 
β) Παρα σερϖιδορεσ/εmπρεγαδοσ πβλιχοσ: Χοmπροϖαο εm Dι〈ριο Οφιχιαλ ου Χερτιδο δε Τεmπο δε Σερϖιο 
ου δεχλαραο. Παρα οσ χασοσ δε Χερτιδο δε Τεmπο δε Σερϖιο ου δεχλαραο δεϖερ〈 σερ ινφορmαδο 
χλαραmεντε ο σερϖιο ρεαλιζαδο ε ο περοδο ινιχιαλ ε φιναλ.  
χ) Παρα πρεσταδορεσ δε σερϖιο χοm χοντρατο πορ τεmπο δετερmιναδο: χοντρατο δε πρεσταο δε σερϖιοσ 
ου χοντρατο σοχιαλ ου χοντραχηεθυε (δεmονστρανδο χλαραmεντε ο περοδο ινιχιαλ ε φιναλ δε ϖαλιδαδε νο χασο 
δεστεσ δοισ λτιmοσ) ε αχοmπανηαδο δε δεχλαραο δο χοντραταντε ου ρεσπονσ〈ϖελ λεγαλ, νο θυαλ χονστα 
χλαραmεντε ο λοχαλ ονδε οσ σερϖιοσ φοραm πρεσταδοσ, α ιδεντιφιχαο δο σερϖιο ρεαλιζαδο, ο περοδο ινιχιαλ 
ε φιναλ δο mεσmο ε δεσχριο δασ ατιϖιδαδεσ εξεχυταδασ; 
δ) Παρα αυτνοmο: χοντραχηεθυε ου ρεχιβο δε παγαmεντο δε αυτνοmο − ΡΠΑ (ΡΠΑ ρεφερεντε αο mσ δε 
ινχιο δε ρεαλιζαο δο σερϖιο ε αο mσ δε τρmινο δε ρεαλιζαο δο σερϖιο ε αχοmπανηαδα δε δεχλαραο 
δα χοοπερατιϖα ου εmπρεσα ρεσπονσ〈ϖελ πελο φορνεχιmεντο δα mο δε οβρα, εm παπελ τιmβραδο χοm ο 
ΧΝΠϑ, νο θυαλ χονστα χλαραmεντε ο λοχαλ ονδε οσ σερϖιοσ φοραm πρεσταδοσ, α ιδεντιφιχαο δο σερϖιο 
ρεαλιζαδο, ο περοδο ινιχιαλ ε φιναλ δο mεσmο ε δεσχριο δασ ατιϖιδαδεσ εξεχυταδασ. 
 
8.3.9. Οσ δοχυmεντοσ ρελαχιοναδοσ νο ιτεm 8.3.8 δεστε εδιταλ, οπ⌡εσ ∀β∀ α ∀δ∀, δεϖερο σερ εmιτιδοσ πελο 
Σετορ δε Πεσσοαλ ου δε Ρεχυρσοσ Ηυmανοσ ου πορ ουτρο σετορ δα εmπρεσα, δεϖενδο εσταρ δεϖιδαmεντε 
δαταδοσ ε ασσιναδοσ, ο περοδο ινιχιαλ ε φιναλ δα ρεαλιζαο δο σερϖιο, σενδο οβριγατ⌠ρια ◊ ιδεντιφιχαο δο 
χαργο ε δα πεσσοα ρεσπονσ〈ϖελ πελα ασσινατυρα. 
 
8.3.10. Σερο δεσχονσιδεραδοσ οσ δοχυmεντοσ ρελαχιοναδοσ νοσ ιτενσ 8.3.8 ε 8.3.9 θυε νο χοντενηαm 
τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ ρελαχιοναδασ ε/ου νο περmιταm υmα αν〈λισε πρεχισα ε χλαρα δα εξπερινχια 
προφισσιοναλ δο χανδιδατο. 
 

http://www.ibfc.org.br/
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8.3.11. Νο σερο χοmπυταδασ ασ εξπερινχιασ ρεφερεντεσ αο τεmπο δε σερϖιο χονχοmιταντε ε/ου παραλελο, 
εξερχιδοσ εm υmα mεσmα ινστιτυιο ου ινστιτυι⌡εσ διστιντασ. 
 
8.3.12. Εm χασο δε οχορρνχια δε τεmπο παραλελο, χαβερ〈 αο χανδιδατο απρεσενταρ ο θυε ληε φορ mαισ 
φαϖορ〈ϖελ. 
 
8.3.13. Νο σερ〈 αχειτο θυαλθυερ τιπο δε εστ〈γιο, βολσα δε εστυδο ου mονιτορια παρα ποντυαο δε τεmπο 
δε σερϖιο. 
 
8.3.14. Θυανδο ο νοmε δο χανδιδατο φορ διφερεντε δο χονσταντε δο ττυλο απρεσενταδο, δεϖερ〈 σερ ανεξαδο 
χοmπροϖαντε δε αλτεραο δο νοmε (πορ εξεmπλο: χερτιδο δε χασαmεντο). 
 
8.3.15. Χασο ο χανδιδατο αινδα νο δετενηα ποσσε δε σευ διπλοmα δε χονχλυσο δε χυρσο, ποδερ〈 
απρεσενταρ χερτιδο ου δεχλαραο δα χονχλυσο δο χυρσο. 
 
8.3.16. Ασ χερτιδ⌡εσ ου δεχλαρα⌡εσ δε χονχλυσο δοσ χυρσοσ mενχιοναδοσ δεστε Εδιταλ ρεφερεm−σε α χυρσοσ 
χοmπροϖαδαmεντε χονχλυδοσ. 
 
8.3.17. Σοmεντε σερο αχειτασ χερτιδ⌡εσ ου δεχλαρα⌡εσ δε χυρσοσ εξπεδιδασ πορ ινστιτυιο δε ενσινο 
λεγαλmεντε ρεχονηεχιδα. 
 
8.3.18. Οσ δοχυmεντοσ χοmπροβατ⌠ριοσ δε χυρσοσ ρεαλιζαδοσ νο εξτεριορ σοmεντε σερο χονσιδεραδοσ 
θυανδο τραδυζιδοσ παρα α λνγυα πορτυγυεσα πορ τραδυτορ ϕυραmενταδο ε δεϖιδαmεντε ρεϖαλιδαδοσ πορ 
Υνιϖερσιδαδεσ χρεδενχιαδασ πελο Μινιστριο δα Εδυχαο に ΜΕΧ, χονφορmε δετερmινα α λεγισλαο ϖιγεντε. 
 
8.3.19. Εm ηιπ⌠τεσε αλγυmα σερο ρεχεβιδοσ αρθυιϖοσ δε ττυλοσ φορα δο πραζο, ηορ〈ριο εσταβελεχιδοσ ου εm 
δεσαχορδο χοm ο δισποστο νεστε Εδιταλ. 
 
8.3.20. Νο σερο χονσιδεραδοσ οσ δοχυmεντοσ ε ττυλοσ θυε νο ατενδερεm αοσ πραζοσ ε ◊σ εξιγνχιασ 
δεστε Εδιταλ ε/ου συασ χοmπλεmεντα⌡εσ. 
 
8.3.21. Χασο ο χανδιδατο νο τενηα θυαλθυερ δοχυmεντο ϖ〈λιδο παρα α Προϖα δε Ττυλοσ, τερ〈 ατριβυδα νοτα 
0 (ζερο) νεστα εταπα. 
 
8.3.22. ⊃ δε εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο ο πρεενχηιmεντο ε ενϖιο δοσ δοχυmεντοσ 
διγιταλιζαδοσ δε ττυλοσ. 
 
8.3.23. Να Αϖαλιαο δε τεmπο δε σερϖιο σερο χονσιδεραδασ ασ ατιϖιδαδεσ ρεαλιζαδασ ατ α δατα δε 
χονϖοχαο δα Προϖα δε Ττυλοσ. Ο τεmπο δε σερϖιο απ⌠σ α δατα δε χονϖοχαο νο σερ〈 χοmπυταδο παρα 
φινσ δε ποντυαο. 
 
8.3.24. Α Προϖα δε Ττυλοσ σε λιmιταρ〈 α ποντυαο m〈ξιmα δε αχορδο χοm α ταβελα α σεγυιρ: 
 

Ιτεm 
Φορmαο 
Αχαδmιχα 

Dεσχριο 
Ποντυαο 

Υνιτ〈ρια 
Ποντυαο 

Μ〈ξιmα 

1 Dουτοραδο 
Dουτοραδο χονχλυδο εm θυαλθυερ 〈ρεα δε χονηεχιmεντο, 
ρεαλιζαδο εm ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 

1,5 1,5 
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2 Μεστραδο 
Μεστραδο χονχλυδο εm θυαλθυερ 〈ρεα δε χονηεχιmεντο, 
ρεαλιζαδο εm ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ. 

1,0 1,0 

3 Εσπεχιαλιζαο 
Εσπεχιαλιζαο χονχλυδα εm θυαλθυερ 〈ρεα δε 
χονηεχιmεντο, χοm ο mνιmο δε 360 ηορασ, ρεαλιζαδο εm 
ινστιτυιο δε ενσινο ρεχονηεχιδα πελο ΜΕΧ.  

0,5 0,5 

Τοταλ δα Ποντυαο δε Ττυλοσ 3 ποντοσ 
 
 

 

Ιτεm Εξπερινχια Dεσχριο 
Ποντυαο 

πορ Ανο 
Ποντυαο 

Μ〈ξιmα 

1 
Τεmπο δε 

Σερϖιο 

Ανοσ χοmπλετοσ δε εξερχχιο δα προφισσο, νο χαργο 
πλειτεαδο, σεm σοβρεποσιο δε τεmπο, ατ α δατα δε 
χονϖοχαο δοσ ττυλοσ. 

1,0 3,0 

Τοταλ δα Ποντυαο δε Ττυλοσ 3 ποντοσ 

 

8.3.24.1. Να αϖαλιαο δε τεmπο δε σερϖιο δο χαργο δε Αυδιτορ Μυνιχιπαλ (Χοντρολε Ιντερνο), σερο 
χονσιδεραδασ παρα φινσ δε ποντυαο σοmεντε ο εξερχχιο δε φυνο ου δε εφετιϖα ατιϖιδαδε προφισσιοναλ 
ρεαλιζαδο αχιmα δε 05 (χινχο) ανοσ. Ο τεmπο δε σερϖιο αντεσ δεστε περοδο νο σερ〈 χοmπυταδο παρα φινσ 
δε ποντυαο να Εξπερινχια Προφισσιοναλ, χονφορmε ϕ〈 εξιγιδο νοσ ρεθυισιτοσ παρα νοmεαο δο ιτεm 4.1.1. 
 

8.3.25. Χοmπροϖαδα, εm θυαλθυερ τεmπο, ιρρεγυλαριδαδε ου ιλεγαλιδαδε να οβτενο δοσ ττυλοσ 
απρεσενταδοσ, ο χανδιδατο τερ〈 ανυλαδα α ρεσπεχτιϖα ποντυαο ε, χοmπροϖαδα α χυλπα, ο χανδιδατο σερ〈 
εξχλυδο δεστε χονχυρσο πβλιχο, σεm πρεϕυζο δασ mεδιδασ πεναισ χαβϖεισ. 
 
8.3.26. Ο ρεσυλταδο δα Προϖα δε Ττυλοσ σερ〈 πυβλιχαδο νο ενδερεο ελετρνιχο δο ΙΒΦΧ ωωω.ιβφχ.οργ.βρ. 
 
9. DΑ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο DΑ ΠΡΟςΑ ΟΒϑΕΤΙςΑ   

 
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. 
 
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 
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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 Χονχυρσο 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. 
 
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. 
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9.10. Ο νο χοmπαρεχιmεντο ◊σ προϖασ, πορ θυαλθυερ mοτιϖο, χαραχτεριζαρ〈 α δεσιστνχια δο χανδιδατο ε 
ρεσυλταρ〈 εm συα ελιmιναο δεστε Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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. 
 
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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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. 
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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. 
 
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 Χονχυρσο Πβλιχο. 
 
9.28. Νο ηαϖερ〈 προρρογαο δο τεmπο δε δυραο δα προϖα, ρεσπειτανδο−σε ασ χονδι⌡εσ πρεϖιστασ νεστε 
Εδιταλ. 
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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 
Χονχυρσο 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; 
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 Χονχυρσο Πβλιχο; 
ν) νο περmιτιρ α χολετα δε συα ασσινατυρα ε διγιταλ; 
ο) ρεχυσαρ α σε συβmετερ αο σιστεmα δε δετεχο δε mεταλ; 
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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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ιγυαλ αο τοταλ δε ποντοσ οβτιδοσ 
να Προϖα Οβϕετιϖα ε Προϖα δε Ττυλοσ, οβσερϖαδο ο χαργο παρα ο θυαλ σε ινσχρεϖεραm. 
 
10.3. Οσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ νεστε Χονχυρσο Πβλιχο σερο χλασσιφιχαδοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτα 
φιναλ, οβσερϖαδο ο χαργο παρα ο θυαλ 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: 
 
10.4.1. Παρα οσ χαργοσ δε Νϖελ Φυνδαmενταλ, Αυξιλιαρ Αδmινιστρατιϖο, Αυξιλιαρ Χυλτυραλ, Αυξιλιαρ Εσπορτιϖο, 
Μοτοριστα に ΑΒ ε Μοτοριστα に D: 
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 λνγυα πορτυγυεσα; 
χ) mαιορ νοτα να δισχιπλινα δε ραχιοχνιο λ⌠γιχο. 
δ) mαιορ ιδαδε, χονσιδερανδο δια, mσ ε ανο. 
 
10.4.2. Παρα οσ δεmαισ χαργοσ δε Νϖελ Μδιο ε Συπεριορ: 
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. 
 
10.4.3. Περmανεχενδο ο εmπατε να αλνεα さδざ δοσ ιτενσ 10.4.1 ε 10.4.2, 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. 
 
10.4.4. Ο χανδιδατο θυε νο ατενδερ α ρεφεριδα σολιχιταο δο ιτεm 10.4.3 σερ〈 χλασσιφιχαδο εm ποσιο 
ινφεριορ ◊ δοσ δεmαισ χανδιδατοσ εm σιτυαο δε εmπατε. 
 
10.4.5. Περmανεχενδο αινδα ο εmπατε, προχεδερ−σε−〈 αο σορτειο πβλιχο εντρε οσ χανδιδατοσ ενϖολϖιδοσ. 
 
10.5. Α χλασσιφιχαο δοσ χανδιδατοσ απροϖαδοσ σερ〈 φειτα εm δυασ λιστασ, α σαβερ: 
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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 Χονχυρσο 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 ε χλασσιφιχαο πρελιmιναρ δα προϖα οβϕετιϖα; 
ε) αο ρεσυλταδο πρελιmιναρ δα προϖα δε ττυλοσ; 
φ) ◊ χλασσιφιχαο πρελιmιναρ δο χονχυρσο πβλιχο. 
 
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; 
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 
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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 Χονχυρσο 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 α さφざが ゲW ; ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;N?ﾗ ;ヮヴεσενταδα νο ρεχυρσο φορ 
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 ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 

 
12.1. Ο ρεσυλταδο φιναλ δο Χονχυρσο Πβλιχο σερ〈 ηοmολογαδο πελα Πρεφειτυρα δε Χρυζειρο δο Συλ/ΑΧ, χοm 
αϖισο α σερ πυβλιχαδο νο Dι〈ριο Οφιχιαλ. 
 
12.2. Ο Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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; 
δ) χορρεσπονδνχια δεϖολϖιδα πελα Εξεχυτορα δε Χορρειοσ ε Τελγραφοσ (ΕΧΤ) πορ ραζ⌡εσ διϖερσασ; 
ε) χορρεσπονδνχια ρεχεβιδα πορ τερχειροσ. 

http://www.ibfc.org.br/
http://www.cruzeirodosul.ac.gov.br/
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13.13. Ο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα α ρεαλιζαο δε θυαλθυερ εταπα/φασε δο Χονχυρσο Πβλιχο ε θυε νο α 
ατενδερ, νο πραζο εστιπυλαδο, σερ〈 χονσιδεραδο δεσιστεντε, σενδο αυτοmατιχαmεντε εξχλυδο δεστε 
Χονχυρσο 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 Χονχυρσο Πβλιχο ου ποστεριορ αο Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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 
Χονχυρσο 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 Χονχυρσο 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 
ΧΟΝΧΥΡΣΟ Π∨ΒΛΙΧΟ − ΕDΙΤΑΛ Ν≡ 01/2019 

 

 

 

Ευ,________________________________________________________________________________, 

ινσχριτο παρα ο χαργο δε ________________________________________________________, σοβ ο ν≡ 

δε ινσχριο _____________________, ΧΠΦ. ν≡___________________________________, ϖενηο 

σολιχιταρ ασ χονδι⌡εσ εσπεχιαισ παρα α ρεαλιζαο δα προϖα δο Χονχυρσο 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 

 
Ν⊆ςΕΛ ΦΥΝDΑΜΕΝΤΑΛ 

 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 
1. Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε τεξτοσ. 2. Τιπολογια τεξτυαλ. 3. Ορτογραφια. 4. Αχεντυαο. 5. Μορφολογια. 6. 
Υσο δο σιναλ δε χρασε. 7. Σινταξε. 8. Ποντυαο. 9. Χονχορδνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 
 
ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ: 
1. Νο⌡εσ δε Λ⌠γιχα. 2. Dιαγραmασ Λ⌠γιχοσ: χονϕυντοσ ε ελεmεντοσ. 3. Λ⌠γιχα δα αργυmενταο. 4. Τιποσ δε 
Ραχιοχνιο. 5. Χονεχτιϖοσ Λ⌠γιχοσ. 6. Προποσι⌡εσ λ⌠γιχασ Σιmπλεσ ε χοmποστασ. 7. Ελεmεντοσ δε τεορια δοσ 
χονϕυντοσ, αν〈λισε χοmβινατ⌠ρια ε προβαβιλιδαδε. 
 
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. 
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Ν⊆ςΕΛ Μ⊃DΙΟ 

 
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. 
 
ΡΑΧΙΟΧ⊆ΝΙΟ ΛΓΙΧΟ (σοmεντε παρα οσ χαργοσ θυε νο τενηαm δισχιπλινα εσπεχφιχα): 
1. Νο⌡εσ δε Λ⌠γιχα. 2. Dιαγραmασ Λ⌠γιχοσ: χονϕυντοσ ε ελεmεντοσ. 3. Λ⌠γιχα δα αργυmενταο. 4. Τιποσ δε 
Ραχιοχνιο. 5. Χονεχτιϖοσ Λ⌠γιχοσ. 6. Προποσι⌡εσ λ⌠γιχασ Σιmπλεσ ε χοmποστασ. 7. Ελεmεντοσ δε τεορια δοσ 
χονϕυντοσ, αν〈λισε χοmβινατ⌠ρια ε προβαβιλιδαδε. 
 
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: 

 
ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΤΡℜΝΣΙΤΟ Ε ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΕ Ε ΕDΥΧΑDΟΡ DΕ ΤΡℜΝΣΙΤΟ  
1. Νο⌡εσ δε Λεγισλαο δε Τρνσιτο; 2. Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο ε ρεσπεχτιϖασ ατυαλιζα⌡εσ; 3. Σιναλιζαο 
ςι〈ρια Υρβανα; 4. Σεγυρανα ςι〈ρια ε δο Τραβαληο; 5. Χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ δε Πριmειροσ Σοχορροσ, Dιρεο 
Dεφενσιϖα ε δε Μεχνιχα ςειχυλαρ; 6. Εθυιπαmεντοσ δε Προτεο Ινδιϖιδυαλ (ΕΠΙσ) ε χολετιϖα; 7. Νο⌡εσ δε 
Πλανεϕαmεντο δε Τρνσιτο Υρβανο; 8. Νο⌡εσ δε Ενγενηαρια δε Τρ〈φεγο; 9. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε 
Υρβανα. 
 
ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΤΡΟΛΕ ΕΜ ΖΟΟΝΟΣΕΣ 
1. Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε; 2. ℑρεασ δε ρισχο αmβιενταλ ε σανιτ〈ριο; 3. Επιδεmιολογια, 
Μειο αmβιεντε ε Σανεαmεντο; 4. Λεισηmανιοσε ϖισχεραλ ε τεγυmενταρ, λεπτοσπιροσε, mαλ〈ρια ε ραιϖα; 5. Dενγυε 
− δοενα ε χοντρολε δο Αεδεσ Αεγψπτι: ασπεχτοσ βιολ⌠γιχοσ, mεδιδασ δε χοντρολε ε προφιλαξια, χοmβατε αο ϖετορ, 
α⌡εσ δο σανεαmεντο αmβιενταλ, α⌡εσ ιντεγραδασ δε εδυχαο εm σαδε, χοmυνιχαο ε mοβιλιζαο σοχιαλ; 
6. Χοντρολε δε ροεδορεσ, ανιmαισ πεονηεντοσ ε σιναντρ⌠πιχοσ (εσχορπι⌡εσ, λαχραιασ, αραχνδεοσ); 7. Πρεϖενο 
δε αχιδεντεσ πορ ανιmαισ πεονηεντοσ. 
 
ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΓΕΣΤ℘Ο DΕ ΦΑΡΜℑΧΙΑ 
1. Χονχειτοσ β〈σιχοσ εm ασσιστνχια φαρmαχυτιχα, φαρm〈χια ηοσπιταλαρ ε σιστεmασ δε διστριβυιο δε 
mεδιχαmεντοσ. 2. Φαρmαχολογια, φαρmαχοτχνιχα, πρεσχριο ε δισπενσαο: χονχειτο φ⌠ρmυλασ φαρmαχυτιχασ, 
ϖιασ δε αδmινιστραο, νοmε γενριχο, σιmιλαρ ου χοmερχιαλ, χονχεντραο, ποσολογια ε αο δοσ 
mεδιχαmεντοσ; πρινχπιοσ παρα ο ατενδιmεντο δα πρεσχριο mδιχα; βοασ πρ〈τιχασ δε πρεσχριο ε 
δισπενσαο δε mεδιχαmεντοσ. 3. Βοασ πρ〈τιχασ δε αρmαζεναγεm, εστοχαγεm ε τρανσπορτε δε mεδιχαmεντοσ. 
4. Σιστεmα δε Ινφορmα⌡εσ σοβρε mεδιχαmεντοσ. 5. Νο⌡εσ σοβρε χοντρολε δε ινφεχ⌡εσ ηοσπιταλαρεσ. 6. 
Χ⌠διγοσ ε σmβολοσ εσπεχφιχοσ δε Σαδε ε Σεγυρανα νο Τραβαληο. 
 
ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΣΑ∨DΕ ΒΥΧΑΛ 
1. Οργανιζαο ε λιmπεζα δο αmβιεντε. 2. Εστεριλιζαο δασ φερραmεντασ δε τραβαληο δο δεντιστα. 3. Υσο ε 
mανυσειο δε ινστρυmεντοσ. 4. Προχεσσαmεντο ε υσο φιλmεσ ραδιογρ〈φιχοσ. 5. Πρεπαραο δε παχιεντεσ παρα 
ατενδιmεντο. 6. Σελεο δε mολδειρασ ε mολδεσ. 7. Ρεγιστρο δε δαδοσ. 8. Χοντρολε Αδmινιστρατιϖο. 9. Τχνιχασ 
ραδιογρ〈φιχασ ιντραβυχαισ χλ〈σσιχασ ε συασ ϖαρια⌡εσ. 10. Τχνιχασ δε αφιαο δο ινστρυmενταλ περιοδονταλ. 11. 
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Τχνιχασ δε ισολαmεντο δο χαmπο οπερατ⌠ριο. 12. Τχνιχασ παρα εστεριλιζαο δε mατεριαλ. 13. Προτεο δο 
χοmπλεξο δεντινα−πολπα. 14. Τχνιχασ δε απλιχαο δε mατεριαισ ρεσταυραδορεσ. 15. Τχνιχασ δε τεστεσ δε 
ϖιταλιδαδε πυλπαρ. 16. Χονχειτοσ δε Προmοο δε σαδε. 17. Ελαβοραο ε απλιχαο δε προγραmασ εδυχατιϖοσ 
εm σαδε βυχαλ. 18. Φυνχιοναmεντο ε Μανυτενο δο Εθυιπαmεντο Οδοντολ⌠γιχο. 19. Ρεχονηεχιmεντο ε 
απλιχαο δοσ ινστρυmεντοσ οδοντολ⌠γιχοσ. 
 
ΕDΥΧΑDΟΡ ΣΟΧΙΑΛ 
1. Dιρειτοσ σοχιοασσιστενχιαισ. 2. Προτεο Σοχιαλ δε Ασσιστνχια Σοχιαλ. 3. Γεστο δε βενεφχιοσ ε Τρανσφερνχια 
δε Ρενδα. 4. Σερϖιοσ σοχιοασσιστενχιαισ. 5. Χονηεχιmεντο δε τεm〈τιχασ εm φαmλια, χριανα, αδολεσχεντε, ιδοσο, 
ποπυλαο εm σιτυαο δε ρυα, τραβαληο ινφαντιλ, εξπλοραο σεξυαλ, ϖιολνχια ε αβυσο σεξυαλ δα χριανα ε δο 
αδολεσχεντε, γνερο, ραα, ετνια ε διϖερσιδαδε. 6. Λει Οργνιχα δε Ασσιστνχια Σοχιαλ (ΛΟΑΣ). 7. Σιστεmα ∨νιχο 
δε Ασσιστνχια Σοχιαλ − ΣΥΑΣ. 8. Νορmα Οπεραχιοναλ Β〈σιχα δο ΣΥΑΣ に ΝΟΒ/ΣΥΑΣ. 9. Εστατυτο δα Χριανα ε δο 
Αδολεσχεντε. 10. Εστατυτο δο Ιδοσο. 11. Dιαγν⌠στιχο Σοχιοτερριτοριαλ. 
  
ΦΙΣΧΑΛ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ 
1. Εχολογια ε Μειο Αmβιεντε; 2. Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Σαδε Πβλιχα: επιδεmιολογια ε πολυιο αmβιενταλ; 3. 
Λεγισλαο Αmβιενταλ Β〈σιχα (ΜΜΑ/2008); 4. Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Σιστεmασ δε Αβαστεχιmεντο ε Τραταmεντο δε 
〈γυα ε Πορταρια ν≡ 2.914/2011 δο Μινιστριο δα Σαδε θυε δισπ⌡ε σοβρε οσ προχεδιmεντοσ δε χοντρολε ε δε 
ϖιγιλνχια δα θυαλιδαδε δα 〈γυα παρα χονσυmο ηυmανο ε σευ παδρο δε ποταβιλιδαδε; 5. Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε 
Γεοτεχνολογια: υσο ε απλιχαο να γεστο αmβιενταλ; 6. Ρεχυπεραο δε 〈ρεασ δεγραδαδασ; 7. Λιχενχιαmεντο 
Αmβιενταλ ε Dεχρετο ν≡ 9.760, δε 11/04/2019; 8. Πορταρια ΜΜΑ ν≡ 307, δε 30/04/2019; 9. Πορταρια Χονϕυντα 
ΜΜΑ/ΙΒΑΜΑ/ΙΧΜΒιο ν≡ 298, δε 23 /04/ 2019 σοβρε Ινϖεντ〈ριο, Μανεϕο ε Προδυο δε Εσπχιεσ δα Φλορα 
Νατιϖα ε Εξ⌠τιχα Ινϖεντ〈ριο, Μανεϕο ε Χονσερϖαο δα ςεγεταο ε δα Φλορα; 10. Ρεσολυο ν≡ 3.208/2019, 
Μινιστριο δα Ινφραεστρυτυρα Σεχρεταρια Εξεχυτιϖα Πορταρια Αγνχια Ναχιοναλ δε Τρανσπορτεσ Τερρεστρεσ; 
Πλανεϕαmεντο, Χριαο ε Γεστο δε Υνιδαδεσ δε Χονσερϖαο (ΥΧ) / ℑρεασ Προτεγιδασ; 11. Πορταρια Χονϕυντα 
ν≡ 453/2019 − Μινιστριο δο Μειο Αmβιεντε; 12. Dεχρετο ν≡ 9.806, δε 28/05/2019 θυε αλτερα ο Dεχρετο ν≡ 
99.274/1990, παρα δισπορ σοβρε α χοmποσιο ε ο φυνχιοναmεντο δο Χονσεληο Ναχιοναλ δο Μειο Αmβιεντε−
ΧΟΝΑΜΑ; 13. Σιστεmα Ναχιοναλ δο Μειο Αmβιεντε (ΣΙΣΝΑΜΑ) ε ο Χονσεληο Ναχιοναλ δο Μειο Αmβιεντε に 
(ΧΟΝΑΜΑ): παπισ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ.   
 
ΦΙΣΧΑΛ DΕ ΟΒΡΑΣ Ε ΙΝΦΡΑΕΣΤΡΥΤΥΡΑ 
Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο: Αδmινιστραο Πβλιχα: Χονχειτο; Ποδερεσ ε δεϖερεσ δο αδmινιστραδορ πβλιχο; Ποδερεσ 
αδmινιστρατιϖοσ: ϖινχυλαδο, δισχριχιον〈ριο, ηιερ〈ρθυιχο, δισχιπλιναρ, ρεγυλαmενταρ, δε πολχια; Υσο ε αβυσο δο 
ποδερ; Εστρυτυρασ (χονχρετο, mετ〈λιχα, mαδειρα ετχ.); Αλϖεναριασ, χοβερτυρασ, ρεϖεστιmεντοσ, αχαβαmεντοσ, 
εσθυαδριασ, φερραγενσ ε ιmπερmεαβιλιζαο; Ματεριαισ, m〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ δε χονστρυο χιϖιλ; 
Ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ ελτριχασ, ηιδρ〈υλιχασ ε εσπεχιαισ; Χονχειτοσ ε φυνδαmεντοσ απλιχαδοσ ◊ mανυτενο δε 
εδιφιχα⌡εσ πβλιχασ ε ινδυστριαισ (mανυτενο πρεϖεντιϖα ε χορρετιϖα); Λειτυρα ε Ιντερπρεταο δε δεσενηοσ 
τχνιχοσ; Οραmεντο δε Οβρασ; Ματεm〈τιχα Απλιχαδα ◊ χονστρυο χιϖιλ; Χονχειτοσ δε Ηιγιενε ε Σεγυρανα νο 
τραβαληο. 
 
ΦΙΣΧΑΛ DΕ ΤΡΙΒΥΤΟΣ 
1. Dιρειτο Τριβυτ〈ριο: Τριβυτοσ: χονχειτο, νατυρεζα ϕυρδιχα, χλασσιφιχαο ε εσπχιεσ δε τριβυτοσ. 2. Χοmπετνχια 
τριβυτ〈ρια ε λιmιτα⌡εσ δο διρειτο δε τριβυταρ. 3. Ιmποστοσ: δισποσι⌡εσ γεραισ. 4. Ιmποστο Σοβρε Σερϖιοσ δε 
Θυαλθυερ Νατυρεζα. 5. Ταξασ. 6. Χοντριβυιο δε Μεληορια. 7. Οβριγαο Τριβυτ〈ρια: φατο γεραδορ; συϕειτο ατιϖο 
ε συϕειτο πασσιϖο, σολιδαριεδαδε; χαπαχιδαδε τριβυτ〈ρια; ρεσπονσαβιλιδαδε τριβυτ〈ρια. 8. Χρδιτο Τριβυτ〈ριο: 
χονστιτυιο; mοδαλιδαδεσ δε Λαναmεντο; συσπενσο, εξτινο ε εξχλυσο δο χρδιτο τριβυτ〈ριο. 9. Σιγιλο 
Φισχαλ. 10. Dϖιδα Ατιϖα. 11. Χριmεσ χοντρα α ορδεm τριβυτ〈ρια. 12. Λεγισλαο τριβυτ〈ρια ρεφερεντε ◊σ ρετεν⌡εσ 
δε Ιmποστο δε Ρενδα Ρετιδο να Φοντε, ΙΡΡΦ, ΙΝΣΣ, Χοντριβυιο παρα Φινανχιαmεντο δα Σεγυριδαδε Σοχιαλ, 
ΧΟΦΙΝΣ, ΠΙΣ/ΠΑΣΕΠ ε Χοντριβυιο Σοχιαλ Σοβρε ο Λυχρο Λθυιδο, ΧΣΛΛ, ινχιδεντε σοβρε α πρεσταο δε σερϖιοσ 
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δε τερχειροσ. 13. Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο: Αδmινιστραο Πβλιχα: Χονχειτο. 14. Ποδερεσ ε δεϖερεσ δο 
αδmινιστραδορ πβλιχο. 15. Ποδερεσ αδmινιστρατιϖοσ: ϖινχυλαδο, δισχριχιον〈ριο, ηιερ〈ρθυιχο, δισχιπλιναρ, 
ρεγυλαmενταρ, δε πολχια. 16. Υσο ε αβυσο δο ποδερ. 17. Λεισ Χοmπλεmενταρεσ Φεδεραισ ν≡ 116/2003, ν≡ 
123/2006 ε ν≡ 147/2014.  
 
ΦΙΣΧΑΛ ΣΑΝΙΤℑΡΙΟ 
1. Εδυχαο αmβιενταλ/εχολογια: Ο σερ ηυmανο ε ο σευ αmβιεντε. 2. ℑγυα ποτ〈ϖελ ε χονταmιναο δα 〈γυα.  
3. Επιδεmια, ενδεmια ε πανδεmια. 4. Χοντρολε δασ ζοονοσεσ ε ϖετορεσ. 5. Σαδε ε σανεαmεντο. Λιξο: χολετα 
σελετιϖα, σεπαραο, ρεχιχλαγεm, δεστινο ε πρεϖενο. 6. Εδυχαο παρα α σαδε: Ο χονχειτο δε σαδε. 7. 
Ηιστ⌠ρια νατυραλ δασ δοενασ. Ιντερρελα⌡εσ ηοmεm−αmβιεντε− αγεντε πατογνιχο (παρασιτοσ, ϖρυσ ε ουτροσ 
χαυσαδορεσ δε δοενασ ηυmανασ). 8. Dοενασ τρανσmισσϖεισ ε ινφεχχιοσασ mαισ χοmυνσ. 9. Ηιγιενε ε προφιλαξια. 
10. Οριεντα⌡εσ ε χοmβατε α δοενασ χοντεmπορνεασ. 11. ςιγιλνχια ◊ Σαδε. ςιγιλνχια Σανιτ〈ρια. ςιγιλνχια 
Επιδεmιολ⌠γιχα. Λεγισλαο Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988 − Dα Σεγυριδαδε Σοχιαλ − Αρτιγοσ 194 α 204. Λει Φεδεραλ 
ν≡ 8.080/90 − Dισπ⌡ε σοβρε ασ χονδι⌡εσ παρα α προmοο, προτεο ε ρεχυπεραο δα σαδε, α οργανιζαο ε 
ο φυνχιοναmεντο δοσ σερϖιοσ χορρεσπονδεντεσ ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ. 12. Νορmασ Τχνιχασ ρεφερεντεσ α 
Ρεσδυοσ δε Σερϖιοσ δε Σαδε: ΡDΧ 306/04 δε 07/12/2004. Λει Φεδεραλ 9782/99.  
 
ΜΙΧΡΟΣΧΟΠΙΣΤΑ 
1. Μιχροσχοπια αλιmενταρ. Τχνιχασ ε πρινχπιοσ δε mιχροσχοπια. Εστρυτυρασ mιχροσχ⌠πιχασ. Πρεπαρο δε 
αmοστρασ. Μτοδοσ διρετοσ δε αν〈λισεσ. 2. Μτοδοσ mιχροαναλτιχοσ δε ισολαmεντο ε δετεχο δε mατεριαλ 
εστρανηο εm αλιmεντοσ. 3. Τιποσ δε mιχροσχ⌠πιοσ; Τιποσ δε συϕιδαδεσ; Νο⌡εσ δε ηιστολογια ϖεγεταλ ε πρινχιπαισ 
τιποσ δε ινσετοσ εm αλιmεντοσ; Παρτεσ δο mιχροσχ⌠πιο ε υτιλιζαο; Μτοδοσ mιχροαναλτιχοσ παρα δετεχο δε 
mατεριαλ εστρανηο; Πρεπαρο δε αmοστρασ; Ισολαmεντο ε αν〈λισε δε συϕιδαδεσ; Αν〈λισε δε φραυδεσ; Λεγισλαο 
σοβρε φραυδεσ. 4. Χ⌠διγοσ ε σmβολοσ εσπεχφιχοσ δε Σαδε ε Σεγυρανα νο Τραβαληο. 5. Εϖολυο ηιστ⌠ριχα δα 
οργανιζαο δο σιστεmα δε σαδε νο Βρασιλ ε α χονστρυο δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ) に πρινχπιοσ, 
διρετριζεσ ε αρχαβουο λεγαλ. 6. Χοντρολε σοχιαλ νο ΣΥΣ. Ρεσολυο 453/2012 δο Χονσεληο Ναχιοναλ δα Σαδε. 
Χονστιτυιο Φεδεραλ, αρτιγοσ δε 194 α 200. Λει Οργνιχα δα Σαδε − Λει νο 8.080/1990, Λει νο 8.142/1990 ε 
Dεχρετο Πρεσιδενχιαλ νο 7.508, δε 28 δε ϕυνηο δε 2011. 7. Dετερmιναντεσ σοχιαισ δα σαδε. Σιστεmασ δε 
ινφορmαο εm σαδε. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑΓΡΟΠΕΧΥℑΡΙΟ/Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑΓΡΟΦΛΟΡΕΣΤΑΛ 
1. Προδυτοσ αγρχολασ χυλτιϖαδοσ: χαστανηα−δο−παρ〈, φρυτο δο αα, ⌠λεο δα χοπαβα, mανδιοχα, mιληο, αρροζ, 
φειϕο, φρυτασ ε χανα−δε−αχαρ. 2. Φορmαο ε χονδυο δε ποmαρεσ. 3. Προδυο δε mυδασ. 4. Προδυο δε 
ολερχολασ. 5. Νο⌡εσ δε Αγριχυλτυρα Οργνιχα. 6. Υσο δε ιmπλεmεντοσ αγρχολασ. 7. Νο⌡εσ δε mανεϕο ε χριαο 
δε γαδο δε λειτε ε δε χορτε. 8. Νο⌡εσ δε mανεϕο ε χριαο δε συνοσ. 9. Νο⌡εσ δε Αθυιχυλτυρα. 10. Αγριχυλτυρα 
ιρριγαδα ε δε σεθυειρο. 11. Πρινχπιοσ β〈σιχοσ δε αγροεχολογια: δεφινι⌡εσ ε χονχειτοσ. 12. Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε 
Σεγυρανα νο Τραβαληο ε Υσο δε Εθυιπαmεντοσ δε Προτεο Ινδιϖιδυαλ (ΕΠΙσ). 13. Dεστινο δε εmβαλαγενσ δε 
αγροτ⌠ξιχοσ. 14. Νο⌡εσ δε Dεσενϖολϖιmεντο Ρυραλ Συστεντ〈ϖελ. 15. Χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ εm 
Ασσοχιατιϖισmο, Χοοπερατιϖισmο ε Παρτιχιπαο Ποπυλαρ. 16. Φοντεσ δε Ρεχυρσοσ παρα ο Χρδιτο παρα Πεθυενοσ 
ε Μδιοσ Προδυτορεσ Ρυραισ. 17. Χρδιτο Ρυραλ: ελαβοραο, αν〈λισε ε αχοmπανηαmεντο δε προϕετοσ 
αγροπεχυ〈ριοσ. 18. Νο⌡εσ δε mανεϕο ε χριαο δε αϖεσ. 19. Νο⌡εσ δε φερτιλιδαδε δο σολο. 20. Ασσιστνχια 
Τχνιχα ε Εξτενσο Ρυραλ: χονχειτοσ, δεσχριο, φιναλιδαδεσ, σιτυαο ατυαλ. 21. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ασσιστνχια 
Τχνιχα ε Εξτενσο Ρυραλ: πρινχπιοσ, διρετριζεσ, εντιδαδεσ παρτιχιπαντεσ, γεστο ε χοορδεναο νοσ νϖεισ 
φεδεραλ ε εσταδυαλ, χριτριοσ δε αλοχαο δε ρεχυρσοσ, χρεδενχιαmεντο δε εντιδαδεσ. 22. Αγριχυλτυρα Φαmιλιαρ: 
χονχειτοσ, χαραχτερστιχασ ε ρεγυλαmενταο. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΑΓΡΙΜΕΝΣΥΡΑ 
1.Τοπογραφια: χονχειτοσ ε φιναλιδαδεσ. 2. Σενσοριαmεντο Ρεmοτο. 3. Χαρτογραφια. 4. Χαδαστρο Τχνιχο ε 
Πλανεϕαmεντο Υρβανο. 5. Αγριmενσυρα Λεγαλ. 6. Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Γεοπροχεσσαmεντο. 7. Σενσοριαmεντο 
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Ρεmοτο ε Ιmαγενσ δε Σατλιτε. 8. Λεϖανταmεντοσ τοπογρ〈φιχοσ: χαmπο δε 〈ρεασ ρυραισ ε υρβανασ. 9. 
Τερραπλαναγεm. 10. Χ〈λχυλοσ δε δεσενηοσ τοπογρ〈φιχοσ. 11. Νο⌡εσ δε βαρραγενσ. 12. Προϕετοσ δε ιρριγαο ε 
δρεναγεm αγρχολασ. 13. ςιγιλνχια δε τερρασ δεϖολυτασ. 14. Ρελατ⌠ριοσ παρα περχιασ ε αϖαλια⌡εσ. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕDΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ 
1. Χοντρολε τεχνολ⌠γιχο δε χονχρετο ε mατεριαισ χονστιτυιντεσ ε χοντρολε τεχνολ⌠γιχο δε σολοσ. 2.Φυνδα⌡εσ ε 
Εστρυτυρασ. 3. Μοϖιmενταο δε τερρα, φορmασ, εσχοραmεντο, αρmαο ε χονχρεταγεm. 4. Φυνδα⌡εσ 
συπερφιχιαισ ε προφυνδασ. 5. Τιποσ. Εξεχυο. Χοντρολε. Εστρυτυρασ. 6. Πρ−mολδαδασ. Ιν λοχο. 7. Τερραπλεναγεm, 
δρεναγεm, αρρυαmεντο ε παϖιmενταο. 8. Σερϖιοσ τοπογρ〈φιχοσ. Εξεχυο ε Χοντρολε. 9. Εδιφιχα⌡εσ. 
Ματεριαισ δε χονστρυο. 10. Ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ (ηιδρ〈υλιχασ, σανιτ〈ριασ ε ελτριχασ) ε σερϖιοσ 
χοmπλεmενταρεσ. 11. Λειτυρα ε ιντερπρεταο δε προϕετοσ δε ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ ε δε πλαντασ δε λοχαο, φορmα 
ε αρmαο. 12. Νορmασ ΑΒΝΤ. 13. Νο⌡εσ δε δεσενηο εm mειο ελετρνιχο (ΑΥΤΟΧΑD). 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ 
1. Χ⌠διγο δε ⊃τιχα εm Ενφερmαγεm. 2. Λει ν≡ 7.498/1986. 3. Ενφερmαγεm νο χεντρο χιρργιχο: ρεχυπεραο δα 
ανεστεσια, χεντραλ δε mατεριαλ ε εστεριλιζαο, ατυαο νοσ περοδοσ πρ, τρανσ ε π⌠σ−οπερατ⌠ριο, οσ 
προχεδιmεντοσ χιρργιχο−ανεστσιχοσ, mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ β〈σιχοσ νασ σαλασ δε χιρυργια ε ρεχυπεραο 
ανεστσιχα, ροτινασ δε λιmπεζα δα σαλα δε χιρυργια, υσο δε mατεριαλ εστριλ. 4. Μανυσειο δε εθυιπαmεντοσ: 
αυτοχλαϖεσ; σελαδορα τρmιχα ε λαϖαδορα αυτοm〈τιχα υλτρασσνιχα. 5. Dαδοσ ϖιταισ. 6. Αφεριο ΠΑ. 7. Dαδοσ 
αντροποmτριχοσ. 8. ςισιτα δοmιχιλιαρ. 9. Απλιχαο δε mεδιχαο. 10. Πυνο ϖενοσα. 11. Χυρατιϖο δε λεσ⌡εσ 
χρνιχασ ε ρεχεντεσ. 12. Χονχειτοσ β〈σιχοσ εm Ιmυνοβιολογια. 13. Προγραmα Ναχιοναλ δε Ιmυνιζαο. 14. 
Χαλενδ〈ριο Ναχιοναλ δε ςαχιναο: εσθυεmα, τιποσ δε ιmυνοβι⌠λογιχοσ, χοντραινδιχα⌡εσ ε εϖεντοσ αδϖερσοσ 
π⌠σ−ϖαχιναο. 15. Ιmυνοβιολ⌠γιχοσ υσαδοσ εm σιτυα⌡εσ εσπεχιαισ. 16. Ρεδε δε Φριο. 17. Ρεαλιζαο δε τεστε 
δο πεζινηο. 18. Αχοληιmεντο αο υσυ〈ριο. 19. Τραβαληο εm Εθυιπε να Ατενο Β〈σιχα. 20. Οργανιζαο δο 
Σερϖιο να Ατενο Β〈σιχα. 21. Προmοο α Σαδε. 22. Dοενασ Χρνιχασ, Σαδε δα Χριανα, Α⌡εσ δο 5≡ δια, 
Αλειταmεντο mατερνο, Σαδε δο Αδολεσχεντε, Σαδε δα Μυληερ, Γεσταντε, Πυρπερα, Σαδε δο Ηοmεm, Σαδε 
δο Ιδοσο, Σαδε δο Τραβαληαδορ, Σαδε Μενταλ, Ηανσενασε, Τυβερχυλοσε, ΙΣΤ, Ταβαγισmο, Dενγυε, Ζιχα, 
Χηικυνγυνψα: χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ. 23. Χονστιτυιο Φεδεραλ 1988: Σεο ΙΙ. Dα Σαδε. 24. Λει ν≡ 8080/1990. 
25. Λει ν≡ 8142/1990. 26. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα: Πορταρια ν≡ 2436/2017. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΓΕΟΠΡΟΧΕΣΣΑΜΕΝΤΟ 
1. Γεοπροχεσσαmεντο: χονχειτοσ, τιποσ δε δαδοσ, απλιχα⌡εσ. 2. Σενσοριαmεντο ρεmοτο: δαδοσ εσπαχιαισ, 
εσπεχτρο ελετροmαγντιχο, προχεσσαmεντο διγιταλ δε ιmαγενσ. 3.  Σιστεmα δε ποσιχιοναmεντο Γλοβαλ: τιποσ δε 
ΓΠΣ, Ρεχεπτορ ΓΠΣ. 4. Προχεσσαmεντο Dιγιταλ δε Ιmαγενσ. 5. Χαρτογραφια ε Φοτογραmετρια. 6. Τοπογραφια. 7. 
Εσταο Τοταλ. 8. Σιστεmα δε Ινφορmαο Γεογρ〈φιχο. 9. Α⌡εσ δε mονιτοραmεντο ε α ϖιγιλνχια δε τερριτ⌠ριοσ 
ινδγενασ. 10. Πρ〈τιχασ δε Μαπεαmεντο ε υσο δε φερραmεντασ τεχνολ⌠γιχασ. 11. Dρονε. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ 
1. Ινσταλαο, χονφιγυραο ε υτιλιζαο δε σιστεmασ οπεραχιοναισ Λινυξ, Wινδοωσ ΞΠ ε ςιστα/7. 2. Ινσταλαο, 
χονφιγυραο ε υτιλιζαο δε απλιχατιϖοσ Μιχροσοφτ Οφφιχε ΞΠ, 2003 ε 2010 (Wορδ, Εξχελ, ΠοωερΠοιντ ε Αχχεσσ) 
ε Λιβρε Οφφιχε 3.5 ου συπεριορ. 3. Ινσταλαο, χονφιγυραο ε mανυτενο δε ινφραεστρυτυρα δε ρεδε λοχαλ: 
χαβεαmεντο εστρυτυραδο, ωιρελεσσ, εθυιπαmεντοσ ε δισποσιτιϖοσ δε ρεδε ε προτοχολοσ δε χοmυνιχαο εm 
ρεδεσ. 4. Ινσταλαο, χονφιγυραο ε υτιλιζαο δε ιmπρεσσορασ χοm τεχνολογια λασερ ε σχαννερσ. 5. Μανυτενο 
δε περιφριχοσ ε mιχροχοmπυταδορεσ: προχεσσαδορεσ, βαρραmεντοσ, mεm⌠ριασ, πλαχασ−mε, σετυπ, πλαχασ δε 
ϖδεο, πλαχασ δε σοm ε πλαχασ δε ρεδε. 6. Αρmαζεναmεντο ε ρεχυπεραο δε δαδοσ: δισχοσ ργιδοσ ΣΧΣΙ, ΡΑΙD ε 
ηοτ σωαπ. 7. Ινσταλαο ε mονταγεm δε mιχροχοmπυταδορεσ. 8. Ρεδεσ δε χοmπυταδορεσ: τιποσ, χοmπονεντεσ 
ε τιποσ δε σερϖιδορεσ. 9. Προτοχολοσ: χονχειτοσ β〈σιχοσ, mοδελο ΟΣΙ, παδρο ΙΕΕΕ 802 ε ΤΧΠ/ΙΠ: φυνδαmεντοσ, 
χαmαδασ ε ενδερεαmεντο ΙΠ. Προτοχολοσ δε απλιχαο: DΝΣ, Τελνετ, ΦΤΠ, ΤΦΤΠ, ΣΜΤΠ ε ΗΤΤΠ. 10. Χαβεαmεντο 
δε ρεδε: χαβοσ, ινσταλαο ε χονεχτορεσ. 11. Ρεδεσ σεm φιο: φυνδαmεντοσ ε ΙΕΕΕ 802.1. 12. Εθυιπαmεντοσ δε 
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ρεδεσ: ρεπετιδορεσ, ποντεσ, σωιτχηεσ ε ροτεαδορεσ. 13. Αρθυιϖοσ ε ιmπρεσσορασ: χοmπαρτιληαmεντο, ινσταλαο 
ε αχεσσοσ. 14. Αδmινιστραο δε υσυ〈ριοσ: γερενχιαmεντο, υσυ〈ριοσ ε γρυποσ, πολτιχα δε σεγυρανα ε 
χονφιγυρα⌡εσ δε σεγυρανα. 15. Χονχειτοσ δε ιντερνετ ε ιντρανετ. 16. Φερραmεντασ ε απλιχα⌡εσ δε ινφορm〈τιχα: 
βροωσερσ δε ιντερνετ. 17. Ινσταλαο, χονφιγυραο ε υτιλιζαο δε χορρειο ελετρνιχο. 18. Σεγυρανα δα 
ινφορmαο. 19. Χ⌠πια δε σεγυρανα. 20. ςρυσ: χαραχτερστιχασ, mτοδοσ δε χοmβατε, φορmασ δε αταθυε ε 
νοmενχλατυρα.  
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 
1. Σαδε ε Σεγυρανα δο Τραβαληο: χονχειτοσ, ⌠ργοσ ε χαmπανηασ δε σεγυρανα, ινσπε⌡εσ δε σεγυρανα, 
πολτιχασ ε σεγυρανα νασ οργανιζα⌡εσ. 2. Νορmασ Ρεγυλαmενταδορασ (ΝΡ) δο Μινιστριο δο Τραβαληο ε 
Εmπρεγο (ΝΡ6, ΝΡ7, ΝΡ9, ΝΡ20, ΝΡ32), Πορταρια ν≡ 3.214/1978 ε αλτερα⌡εσ, Λει Φεδεραλ ν≡ 8.080/1990, Λει 
Φεδεραλ ν° 8.142/1990, Πορταρια δο Μινιστριο δα Σαδε ν° 1823/2002 ε ν° 485/2005, Νορmασ δα ΑΒΝΤ 
περτινεντεσ ◊ Σεγυρανα ε ◊ Σαδε δο Τραβαληο ε ΑΒΝΤ ΝΒΡ 9050/2015. 3. Πρεϖενο ε Αχιδεντεσ: χονχειτοσ, 
χαυσασ ε χονσεθυνχιασ. 4. Χυστοσ ε Εστατστιχασ. 5. Dοενασ Οχυπαχιοναισ: δοενασ δο τραβαληο ε δοενασ 
προφισσιοναισ, χαυσασ ε πρεϖενο. 6. Ηιγιενε ε mεδιχινα δο τραβαληο: χονχειτοσ ε απλιχαο. 7. Προγραmα δε 
Πρεϖενο δε Ρισχοσ Αmβιενταισ (ΠΠΡΑ): εθυιπαmεντοσ δε mεδιο. 8. Προγραmα δε Χοντρολε Μδιχο δε Σαδε 
Οχυπαχιοναλ (ΠΧΜΣΟ). 9. Νο⌡εσ δε δοενασ τρανσmισσϖεισ. 10. Τοξιχολογια. 11. Νο⌡εσ δε Μειο Αmβιεντε ε 
Σανεαmεντο: πρεσερϖαο δο mειο αmβιεντε ε δεγραδαο αmβιενταλ. 12. Εργονοmια: χονχειτο, χλασσιφιχαο 
ε απλιχα⌡εσ. 13. Πρεϖενο, χοmβατε ε χαυσασ δε ινχνδιοσ: προπριεδαδεσ φσιχο−θυmιχασ δο φογο, 
χλασσιφιχαο δε ινχνδιοσ. 14. Εθυιπαmεντοσ δε δετεχο ε χοmβατε α ινχνδιοσ. 15. Βριγαδασ δε Ινχνδιοσ. 
16. Εθυιπαmεντοσ δε Προτεο Ινδιϖιδυαλ (ΕΠΙ) ε χολετιϖα (ΕΠΧ). 17. Χοmισσο Ιντερνα δε Πρεϖενο δε 
Αχιδεντεσ (ΧΙΠΑ): οβϕετιϖοσ ε ατριβυι⌡εσ, χονστιτυιο, τρειναmεντο ε φυνχιοναmεντο. 18. Σερϖιο 
Εσπεχιαλιζαδο δε Σεγυρανα ε Μεδιχινα δο Τραβαληο (ΣΕΣΜΤ): διmενσιοναmεντο ε ατριβυι⌡εσ, φυνχιοναmεντο. 
19. Προχεδιmεντοσ Β〈σιχοσ εm Πριmειροσ Σοχορροσ. 20. Νο⌡εσ Β〈σιχασ δε Πσιχολογια δο Τραβαληο: 
χοmπορταmεντοσ, νεχεσσιδαδεσ β〈σιχασ ε ρελαχιοναmεντο ηυmανο. 21. Νο⌡εσ δε ςεντιλαο Ηοσπιταλαρ: τιποσ, 
φιναλιδαδεσ ε ϖεντιλαο δε πολυεντεσ. 
 
WΕΒ DΕΣΙΓΝΕΡ 
1. Προγραmασ: Πηοτοσηοπ, Ιλλυστρατορ, Φλαση, Dρεαmωεαϖερ, Φιρεωορκσ, Ινδεσιγν, Χορελ Dραω, Φλαση ε Wορδ 
Πρεσσ, προγραmαο εm ΧΣΣ, ΞΗΤΜΛ, ΠΗΠ, Αϕαξ, ϕΘυερψ. 2. Dεσενϖολϖιmεντο δε γρ〈φιχοσ δε σιστεmασ ε σιτεσ. 3. 
Ελαβοραο ε δεσενϖολϖιmεντο δε προϕετοσ γρ〈φιχοσ ε εσττιχοσ, λογοmαρχασ, πεασ δε χοmυνιχαο ιντερνα, 
χριαο ε προδυο δε mανυαισ, χαρταζεσ, βαννερσ, φολδερσ, φυνδο δε παλχο, ε−mαιλ mαρκετινγ, χριαο ε 
δεσενϖολϖιmεντο δε λαψουτσ ε δεσιγνσ εm ΠΣD, γεραο δε ΧΣΣ ε ΗΤΜΛ. 4. Dεσιγν ε mυλτιmδια: Πρινχπιοσ δο 
Dεσιγν δε Ιντερφαχεσ; Ιντερφαχεσ παρα πλαταφορmασ διγιταισ m⌠ϖεισ; Ασπεχτοσ εσττιχο−φορmαισ νο προϕετο δε 
ιντερφαχεσ mυλτιmδια; Αρθυιτετυρα δε ινφορmαο εm ιντερφαχεσ mυλτιmδια (τχνιχασ ε φερραmεντασ θυε 
αυξιλιαm ο προχεσσο δε εστρυτυραο δα ινφορmαο); Αν〈λισε δε Μδιασ Σοχιαισ (δεσενϖολϖιmεντο δε 
εστρατγιασ ε τ〈τιχασ ασσερτιϖασ εm mδιασ σοχιαισ); Τχνιχασ δε διαγραmαο (πλανεϕαmεντο γρ〈φιχο, τχνιχασ 
δε χοmποσιο ϖισυαλ, φυνδαmεντοσ δε χοmποσιο, ηιεραρθυια, λεγιβιλιδαδε, τιπογραφια, γριδ, χοντραστεσ, 
ιmαγενσ ε χορ). 
 
Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ 

 
Λ⊆ΝΓΥΑ ΠΟΡΤΥΓΥΕΣΑ: 
1. Χοmπρεενσο ε ιντερπρεταο δε διϖερσοσ τιποσ δε τεξτοσ (λιτερ〈ριοσ ε νο λιτερ〈ριοσ). 2. Τιπολογια ε γνερο 
τεξτυαλ. 3. Ορτογραφια οφιχιαλ. 4. Αχεντυαο γρ〈φιχα. 5. Χλασσεσ δε παλαϖρασ (συβσταντιϖο, αδϕετιϖο, ϖερβο, 
αδϖρβιο, προνοmε, αρτιγο, χονϕυνο, πρεποσιο, νυmεραλ ε ιντερϕειο): εmπρεγο ε σεντιδο θυε ελασ 
εσταβελεχεm εm συασ ρελα⌡εσ. 6. Χρασε. 7. Σινταξε δα οραο ε δο περοδο. 8. Ποντυαο. 9. Χονχορδνχια 
νοmιναλ ε ϖερβαλ. 10. Ρεγνχια νοmιναλ ε ϖερβαλ. 11. Σιγνιφιχαο δασ παλαϖρασ. 12. Χολοχαο Προνοmιναλ. 
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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: 

 
ΑΓΕΝΤΕ ΧΥΛΤΥΡΑΛ 
1. Γεστο δε εϖεντοσ χυλτυραισ. 2. Εστρατγιασ δε διϖυλγαο ε διφυσο δε προδυτοσ ε προϕετοσ χυλτυραισ. 3. 
Λεγισλαο δε διρειτοσ αυτοραισ αρτστιχοσ ε λεγισλα⌡εσ ϖινχυλαδασ ◊ 〈ρεα δε ατυαο. 4. Νο⌡εσ δασ πρινχιπαισ 
λινγυαγενσ αρτστιχασ: αρτεσ χνιχασ, αρτεσ ϖισυαισ ε αυδιοϖισυαλ, λιτερατυρα ε mσιχα. 
 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ 
1. Αλγοριτmοσ ε Εστρυτυρασ δε Dαδοσ: Φυνδαmεντοσ δε λ⌠γιχα δε προγραmαο: τιποσ δε δαδοσ; οπεραδορεσ; 
εξπρεσσ⌡εσ; εστρυτυρασ δε χοντρολε ε ρεπετιο; φλυξογραmασ ε διαγραmασ δε βλοχο; Εστρυτυρασ δε δαδοσ 
ηοmογνεασ ε ηετερογνεασ: ϖετορεσ ε mατριζεσ, ρεγιστροσ, λιστασ, φιλασ, πιληασ ε 〈ρϖορεσ; mτοδοσ δε βυσχα 
ε ορδεναο; ρεχυρσιϖιδαδε; φυν⌡εσ ε προχεδιmεντοσ: ϖαρι〈ϖεισ λοχαισ ε γλοβαισ; υτιλιζαο δε παρmετροσ. 2. 
Προγραmαο Οριενταδα ε Οβϕετοσ: φυνδαmεντοσ; χλασσεσ χονχρετασ ε αβστρατασ; ιντερφαχεσ; οβϕετοσ; ατριβυτοσ; 
mτοδοσ; ηερανα; πολιmορφισmο; ενχαπσυλαmεντο; χονστρυτορεσ ε δεστρυτορεσ. 3. Λινγυαγενσ δε 
προγραmαο: ϑαϖα; Οβϕεχτ Πασχαλ, Χ, Χ++. Προγραmαο ϑαϖα εm αρθυιτετυρα ϑ2ΕΕ. 4. Dεσενϖολϖιmεντο παρα 
ωεβ: Λινγυαγεm ΠΗΠ, ΗΤΜΛ, ξΗΤΜΛ, ΞΜΛ, ΧΣΣ, ϑΑςΑΣΧΡΙΠΤ. 5. Ρεδεσ δε Χοmπυταδορεσ: Αρθυιτετυρασ δε ρεδε; 
Τοπολογιασ; Εθυιπαmεντοσ δε χονεξο ε τρανσmισσο; Μοδελο ΟΣΙ δα ΙΣΟ, Αρθυιτετυρα ε προτοχολοσ ΤΧΠ/ΙΠ; 
Νϖελ δε απλιχαο ΤΧΠ/ΙΠ: DΝΣ, ΦΤΠ, ΝΦΣ, ΤΕΛΝΕΤ, ΣΜΤΠ, ΗΤΤΠ ε ΣΝΜΠ. Αmβιεντε ΥΝΙΞ: Ινσταλαο ε συπορτε 
α ΤΧΠ/ΙΠ, DΗΧΠ, DΝΣ, ΝΙΣ, ΧΙΦΣ, ΝΦΣ, σερϖιοσ δε ιmπρεσσο εm ρεδε, Ιντεγραο χοm αmβιεντε Wινδοωσ; 
Αmβιεντε Μιχροσοφτ Wινδοωσ 2000/2003: Ινσταλαο ε συπορτε δε ΤΧΠ/ΙΠ, DΗΧΠ, DΝΣ; Αχτιϖε Dιρεχτορψ, ΙΙΣ, 
Τερmιναλ Σερϖιχε; Σερϖιοσ δε αρθυιϖο ε ιmπρεσσο εm ρεδε; Ιντεγραο χοm αmβιεντε ΥΝΙΞ. 6. Γεστο δε 
Σεγυρανα δα Ινφορmαο: Χονχειτοσ γεραισ; Πολτιχασ δε Σεγυρανα δε Ινφορmαο; Χλασσιφιχαο δε 
Ινφορmα⌡εσ; Νορmα ΙΣΣΟ 27001. 7. Dεσενϖολϖιmεντο δε Σιστεmασ: Γερνχια δε προϕετοσ. Προχεσσο δε 
Σοφτωαρε. Λινγυαγεm δε Μοδελαγεm Υνιφιχαδα (ΥΜΛ); Παδρ⌡εσ δε Προϕετο δε Σοφτωαρε (Dεσιγν Παττερνσ). 
Γαραντια δε Θυαλιδαδε δε Σοφτωαρε. Τχνιχασ δε Τεστε δε Σοφτωαρε. 8. Βανχο δε Dαδοσ: Χονχειτοσ ε 
αρθυιτετυρα δε υm Σιστεmα Γερενχιαδορ δε Βανχο δε Dαδοσ (ΣΓΒD); Μοδελαγεm δε δαδοσ ε προϕετο λ⌠γιχο δε 
βανχο δε δαδοσ ρελαχιοναλ; α λινγυαγεm ΣΘΛ; Χοντρολε δε τρανσα⌡εσ; Ινδεξαο ε ηασηινγ; Προχεσσαmεντο δα 
χονσυλτα; Χοντρολε δε χονχορρνχια. 9. Σεγυρανα Χοmπυταχιοναλ: χριπτογραφια σιmτριχα ε ασσιmτριχα; 
ασσινατυρα διγιταλ, χερτιφιχαδο διγιταλ, χαραχτερστιχασ δο DΕΣ, ΑΕΣ ε ΡΣΑ; φυν⌡εσ ηαση (ΜD5 ε ΣΗΑ−1). 
 
ΑΡΘΥΙΤΕΤΟ 
1. Χονηεχιmεντοσ γεραισ ε ατυαισ δε τεορια ε ηιστ⌠ρια δα αρτε, αρθυιτετυρα ε υρβανισmο. 2. Λεϖανταmεντοσ: 
νο⌡εσ δε τοπογραφια. 3. Λεϖανταmεντο αρθυιτετνιχο ε υρβανστιχο. 4. Λοχαο δε οβρασ. 5. Dαδοσ 
γεοχλιm〈τιχοσ ε αmβιενταισ. 6. Λεγισλαο αρθυιτετνιχα ε υρβανστιχα. 7. Ινσταλα⌡εσ δε οβρασ ε χονστρυ⌡εσ 
αυξιλιαρεσ, σερϖιοσ πρελιmιναρεσ, χαντειρο δε οβρασ, mαρχαο δε οβρασ. 8. Μοϖιmεντοσ δε τερρα, 
εσχοραmεντοσ. 9. Προϕετο δε Αρθυιτετυρα: φασεσ ε εταπασ δε δεσενϖολϖιmεντο δο προϕετο. 10. Αν〈λισε ε εσχοληα 
δο στιο. 11. Αδεθυαο δο εδιφχιο: χαραχτερστιχασ γεοχλιm〈τιχασ δο στιο ε δο εντορνο υρβανο. 12. Σιστεmασ 
χονστρυτιϖοσ. 13. Εσπεχιφιχα⌡εσ δε mατεριαισ ε αχαβαmεντοσ. 14. Σιστεmασ πρεδιαισ δε ρεδεσ. 15. Αχεσσιβιλιδαδε 
παρα πεσσοασ χοm δεφιχινχια φσιχα. 16. Προϕετο υρβανστιχο ε Dεσενηο υρβανο. 17. Μορφολογια υρβανα: αν〈λισε 
ϖισυαλ, ρεδεσ δε ινφραεστρυτυρα υρβανα, χιρχυλαο ϖι〈ρια, εσπαοσ λιϖρεσ, περχυρσοσ δε πεδεστρεσ, ρενοϖαο ε 
πρεσερϖαο υρβανα. 18. Λοτεαmεντοσ, ρεmεmβραmεντο ε δεσmεmβραmεντο δε τερρενοσ. 19. Προϕετο 
παισαγστιχο: χονχειτοσ δε παισαγεm, παισαγισmο δε ϕαρδινσ ε γρανδεσ 〈ρεασ, αρβοριζαο υρβανα, εθυιπαmεντοσ 
ε mοβιλι〈ριοσ υρβανοσ. 20. Προϕετοσ δε ρεφορmα, ρεϖιταλιζαο ε ρεσταυραο δε εδιφχιοσ. 21. Φισχαλιζαο ε 
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γερενχιαmεντο: αχοmπανηαmεντο, χοορδεναο, συπερϖισο δε οβρασ. 22. Αδmινιστραο δε χοντρατοσ δε 
εξεχυο δε προϕετοσ ε οβρασ. 23. Χαδερνο δε ενχαργοσ. 24. Ατιϖιδαδεσ ε σερϖιοσ αδιχιοναισ: εστυδοσ δε 
ϖιαβιλιδαδε τχνιχα, εχονmιχα, φινανχειρα ε λεγαλ. 25. Εστιmατιϖασ δε χυστοσ ε οραmεντοσ. 26. Λαυδοσ ε 
παρεχερεσ τχνιχοσ. 27. Νο⌡εσ δε ρεπρεσενταο γρ〈φιχα διγιταλ ε ΑυτοΧΑD. 28. Τεχνολογια δασ χονστρυ⌡εσ: 
mεχνιχα δοσ σολοσ, φυνδα⌡εσ ε εστρυτυρασ.  
 
ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ 
1. Ινστρυmενταλ δε πεσθυισα εm προχεσσοσ δε ινϖεστιγαο σοχιαλ: ελαβοραο δε προϕετοσ, mτοδοσ ε τχνιχασ 
θυαλιτατιϖασ ε θυαντιτατιϖασ; 2. Προποστα δε ιντερϖενο να 〈ρεα σοχιαλ: πλανεϕαmεντο εστρατγιχο, πλανοσ, 
προγραmασ, προϕετοσ ε ατιϖιδαδε δε τραβαληο; 3. Αϖαλιαο δε προγραmασ ε πολτιχασ σοχιαισ; 4. Εστρατγιασ, 
ινστρυmεντοσ ε τχνιχασ δε ιντερϖενο: σινδιχνχια, αβορδαγεm ινδιϖιδυαλ, τχνιχασ δε εντρεϖιστα, αβορδαγεm 
χολετιϖα, τραβαληο χοm γρυποσ, εm ρεδεσ ε χοm φαmλιασ, ατυαο να εθυιπε Ιντερ προφισσιοναλ (ρελαχιοναmεντο 
ε χοmπετνχιασ); 5. Dιαγν⌠στιχο; 6. Ινστιτυιο, Οργανιζα⌡εσ Σοχιαισ; 7. Τραβαληο Ινστιτυχιοναλ ε Εστρατγιασ δε 
τραβαληο; 8. Εστρυτυρα βρασιλειρα δε ρεχυρσοσ σοχιαισ: υσο δε ρεχυρσοσ ινστιτυχιοναισ ε χοmυνιτ〈ριοσ; 9. Α πρ〈τιχα 
προφισσιοναλ δο Ασσιστεντε Σοχιαλ να Ινστιτυιο: ποσσιβιλιδαδεσ ε λιmιτεσ; 10. Αν〈λισε ε φυνδαmενταο δασ 
ρελα⌡εσ σοχιαισ νο mβιτο δασ Ινστιτυι⌡εσ; 11. Πρ〈τιχα Προφισσιοναλ, Πρ〈τιχα Σοχιαλ ε Πρ〈τιχα Ινστιτυχιοναλ; 12. 
Ινστρυmενταλιδαδε δο Σερϖιο Σοχιαλ; 13. Ρεδαο ε χορρεσπονδνχιασ οφιχιαισ: λαυδο ε παρεχερ σοχιαλ, εστυδο 
δε χασο, ινφορmαο ε αϖαλιαο σοχιαλ; 14. Ατυαο εm προγραmασ δε πρεϖενο ε τραταmεντο: υσο δο 〈λχοολ, 
ταβαχο ε ουτρασ δρογασ; 15. Ασπεχτοσ χυλτυραλ, σοχιαλ δα δεπενδνχια; 16. Dοενασ σεξυαλmεντε τρανσmισσϖεισ 
(DΣΤσ); 17. Πολτιχασ Σοχιαισ ε α ρελαο Εσταδο/Σοχιεδαδε; 18. Χοντεξτο ατυαλ ε ο νεολιβεραλισmο; 19. Πολτιχασ 
δε Σεγυριδαδε ε Πρεϖιδνχια Σοχιαλ, Πολτιχασ δα Ασσιστνχια Βρασιλειρα, Λει Οργνιχα δε Ασσιστνχια Σοχιαλ (ΛΟΑΣ), 
Πολτιχασ δε Σαδε Βρασιλειρα, Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ) ε αγνχιασ ρεγυλαδορασ, Πολτιχα Ναχιοναλ δο Ιδοσο; 
20.  Λεγισλαο δε Σερϖιο Σοχιαλ: νϖεισ, 〈ρεασ ε λιmιτεσ δε ατυαο δο προφισσιοναλ δε Σερϖιο Σοχιαλ; 21. ⊃τιχα 
προφισσιοναλ; 22. Πολτιχασ, διρετριζεσ, α⌡εσ ε δεσαφιοσ να 〈ρεα δα φαmλια, δα χριανα ε δο αδολεσχεντε, Εστατυτο 
δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε (ΕΧΑ), Dεφεσα δε διρειτοσ δα χριανα ε δο αδολεσχεντε; 23.  Παπισ δο Χονσεληο 
Τυτελαρ, Χεντροσ δε Dεφεσα ε Dελεγαχιασ; 24. Αδοο ε α γυαρδα: νορmασ, προχεσσο ϕυρδιχο ε πσιχοσσοχιαλ, 
αδοο βρασιλειρα ε αδοο ιντερναχιοναλ; 25. Αλτερνατιϖασ παρα ρεσολυο δε χονφλιτοσ: χονχιλιαο ε mεδιαο; 
26. Πεσθυισα εm Σερϖιο Σοχιαλ δο Τραβαληο: mετοδολογιασ απλιχαδασ ε τχνιχασ δε πεσθυισασ; 27. Πολτιχα Σοχιαλ 
ε Πλανεϕαmεντο: α θυεστο σοχιαλ ε α χονϕυντυρα βρασιλειρα; 28. Πολτιχα Σοχιαλ ε Πλανεϕαmεντο: α θυεστο σοχιαλ 
ε α χονϕυντυρα βρασιλειρα.   
 
ΑΥDΙΤΟΡ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ (ΧΟΝΤΡΟΛΕ ΙΝΤΕΡΝΟ) 
1. Χονταβιλιδαδε Πβλιχα: Χονχειτο, οβϕετιϖοσ ε φιναλιδαδεσ. Ρεγιστροσ χοντ〈βεισ. Βαλανο Οραmεντ〈ριο, 
Φινανχειρο ε Πατριmονιαλ. Βαλανχετεσ ε δεmονστρατιϖοσ χοντ〈βεισ: εσπχιεσ, φιναλιδαδεσ. Ελαβοραο ε 
ρελαχιοναmεντο εντρε βαλανχετεσ ε δεmονστρατιϖοσ χοντ〈βεισ, Λει Φεδεραλ 4.320/1964 ε Λει Χοmπλεmενταρ 
101/2000. 2. Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο: Ποδερεσ αδmινιστρατιϖοσ. Ατοσ αδmινιστρατιϖοσ. Χοντρατοσ 
αδmινιστρατιϖοσ. Σερϖιοσ πβλιχοσ. Σερϖιδορεσ πβλιχοσ. Ρεγιmε ϕυρδιχο αδmινιστρατιϖο. Ποδερ δε πολχια. 
Λιχιτα⌡εσ. Αδmινιστραο Πβλιχα. ργοσ πβλιχοσ. Προχεσσο αδmινιστρατιϖο. Βενσ πβλιχοσ. Πατριmνιο 
πβλιχο. Ιντερεσσε πβλιχο. Ιmπροβιδαδε αδmινιστρατιϖα. Χοντρολε δα αδmινιστραο πβλιχα: χονχειτο, τιποσ ε 
φορmασ δε χοντρολε. Ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ δα αδmινιστραο. 3. Dιρειτο Χονστιτυχιοναλ: Χονστιτυιο. Χονχειτο. 
Χλασσιφιχαο. Απλιχαβιλιδαδε ε Ιντερπρεταο δασ Νορmασ Χονστιτυχιοναισ. Ποδερ Χονστιτυιντε. Χονχειτο, 
Φιναλιδαδε, Τιτυλαριδαδε ε Εσπχιεσ. Ρεφορmα δα Χονστιτυιο. Χλ〈υσυλασ Πτρεασ. Συπρεmαχια δα Χονστιτυιο. 
Χοντρολε δε Χονστιτυχιοναλιδαδε. Σιστεmασ δε Χοντρολε δε Χονστιτυχιοναλιδαδε. Αο Dιρετα δε 
Ινχονστιτυχιοναλιδαδε. Αο Dεχλαρατ⌠ρια δε Χονστιτυχιοναλιδαδε. Αργυιο δε Dεσχυmπριmεντο δε Πρεχειτο 
Φυνδαmενταλ. Πρινχπιοσ Φυνδαmενταισ δα Χονστιτυιο Βρασιλειρα. Οργανιζαο δοσ Ποδερεσ δο Εσταδο. 
Χονχειτο δε Ποδερ: Σεπαραο, Ινδεπενδνχια ε Ηαρmονια. Dιρειτοσ ε Γαραντιασ Φυνδαmενταισ: Dιρειτοσ ε 
Dεϖερεσ Ινδιϖιδυαισ, Χολετιϖοσ, Σοχιαισ, Πολτιχοσ ε Ναχιοναλιδαδε. Τυτελα Χονστιτυχιοναλ δασ Λιβερδαδεσ: 
Σιστεmα Φινανχειρο Ναχιοναλ. Αδmινιστραο Πβλιχα: Πρινχπιοσ Χονστιτυχιοναισ. 4. Αδmινιστραο Φινανχειρα, 
Οραmεντ〈ρια ε Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ: Οραmεντο πβλιχο, πρινχπιοσ οραmεντ〈ριοσ, διρετριζεσ 
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οραmεντ〈ριασ, προχεσσο οραmεντ〈ριο, mτοδοσ, τχνιχασ ε ινστρυmεντοσ δε πλανεϕαmεντο δο οραmεντο 
πβλιχο, φοντεσ, χλασσιφιχαο, εστ〈γιοσ ε εξεχυο δα ρεχειτα ε δα δεσπεσα οραmεντ〈ρια. Ρεσπονσαβιλιδαδε 
φισχαλ δα αδmινιστραο. Ινστρυmεντοσ δε τρανσπαρνχια. 5. Γεστο Πβλιχα: Χονχειτοσ δε εφιχινχια, εφιχ〈χια ε 
εφετιϖιδαδε απλιχαδοσ ◊ Αδmινιστραο Πβλιχα. Γοϖερναβιλιδαδε, Γοϖερνανα ε Αχχουνταβιλιτψ. Μοδελοσ 
τε⌠ριχοσ δε Αδmινιστραο Πβλιχα. Γεστο δε Προχεσσοσ, Γεστο δε Προϕετοσ, Γεστο δε Χοντρατοσ, Γεστο πορ 
Ρεσυλταδοσ ε Γεστο Πβλιχα Εmπρεενδεδορα. Νοϖασ Τεχνολογιασ Γερενχιαισ. Αϖαλιαο ε mενσυραο δο 
δεσεmπενηο γοϖερναmενταλ. Dεσενϖολϖιmεντο ινστιτυχιοναλ. Γεστο τριβυτ〈ρια, οραmεντ〈ρια ε φινανχειρα. 
Πρεσταο δε χοντασ. Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δοσ γεστορεσ. Χοmπρεενσο ε Φυνχιοναmεντο δα Αδmινιστραο 
Πβλιχα νο Βρασιλ. Πλανεϕαmεντο ε Χοντρολε Γοϖερναmενταισ. Γερενχιαmεντο ε αϖαλιαο δε πολτιχασ πβλιχασ. 
6. Χοντρολε Ιντερνο: Ρεγρασ Χονστιτυχιοναισ σοβρε ο Χοντρολε Ιντερνο. Φισχαλιζαο χοντ〈βιλ, φινανχειρα ε 
οραmεντ〈ρια. Σιστεmα δε Χοντρολε Ιντερνο. Τχνιχασ δε Χοντρολε Ιντερνο. Υνιδαδε δε Χοντρολε Ιντερνο. 7. 
Αυδιτορια: Χονχειτυαο ε οβϕετιϖοσ. Προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια. Τεστεσ. Νορmασ δε εξεχυο ε 
πλανεϕαmεντο δοσ τραβαληοσ δε αυδιτορια. Dοχυmενταο δε αυδιτορια. Παρεχερεσ δο αυδιτορ. Αυδιτορια 
γοϖερναmενταλ. 8. Dιρειτο Τριβυτ〈ριο: Νο⌡εσ ε Φοντεσ δε Dιρειτο Τριβυτ〈ριο. Σιστεmα Χονστιτυχιοναλ Τριβυτ〈ριο: 
χοmπετνχια, πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ τριβυτ〈ριοσ, λιmιτα⌡εσ χονστιτυχιοναισ; Χ⌠διγο Τριβυτ〈ριο Ναχιοναλ. 
 
ΒΙΛΟΓΟ 
1. Ιmυνολογια: αντγενο ε αντιχορπο. 2. Σφιλισ: διαγν⌠στιχοσ ε φασεσ δα δοενα. 3. Μολστια δε χηαγασ ε 
ιmυνοδιαγν⌠στιχο δα δοενα. 4. Τοξοπλασmοσε ε ιmυνοδιαγν⌠στιχο. 5. Μονονυχλεοσε ινφεχχιοσα ε διαγν⌠στιχο 
λαβορατοριαλ. 6.  Αντιεστρεπτολισινα ε διαγν⌠στιχο λαβορατοριαλ. 7. Ηεmατολογια W ;ﾐ=ﾉｷゲWゲ IﾉｹﾐｷI;ゲく Βく Cｷデﾗど
ηεmατολογια, ιδεντιφιχαο ε χονταγεm, πρινχιπαισ δοσαγενσ θυmιχασ δο σανγυε, πρινχπιο ε ιντερπρεταο δοσ 
ρεσυλταδοσ. 9. Νο⌡εσ γεραισ δε Ιmυνο Ηεmατολογια, σιστεmα ΑΒΟ ε σιστεmα Ρη. 10. Φατορ Dυ ε Τεστε δε 
Χοοmβσ. 11. Τχνιχασ λαβορατοριαισ δε αν〈λισε δε υρινα. 12. Τεστεσ ιmυνολ⌠γιχοσ δε γραϖιδεζ. 13. Μιχροβιολογια. 
14. Εστεριλιζαο ε δεσινφεχο. 15. Μεδιδασ δε προτεο πεσσοαλ. 16. Μτοδοσ γεραισ δε εστυδο δασ βαχτριασ 
ε ϖρυσ. 17.  Dιαγν⌠στιχο λαβορατοριαλ δε δοενασ δε ιmπορτνχια εm σαδε πβλιχα, ασπεχτοσ οπεραχιοναισ δασ 
τχνιχασ λαβορατοριαισ δε ιντερεσσε εm σαδε πβλιχα, χολετα ε χονσερϖαο δασ αmοστρασ, πρεπαραο δο 
mατεριαλ, πρινχπιο ε ιντερπρεταο δοσ ρεσυλταδοσ. 18. Νορmασ παρα λαβορατ⌠ριοσ δε βαχτεριολογια ε 
τυβερχυλοσε. 19. Παρασιτολογια, διαγν⌠στιχο λαβορατοριαλ, προφιλαξια ε χοντρολε δε ενδεmιασ παρασιτ〈ριασ, 
τριπανοσσοmασ εσθυιστοσσοmοσε, mαλ〈ρια ε παρασιτοσεσ ιντεστιναισ. 20. Νο⌡εσ β〈σιχασ σοβρε ο φενmενο 
παρασιτ〈ριο ε χονχειτοσ ε ρελα⌡εσ δε παρασιτο ε ηοσπεδειρο. 21. Τιποσ δε χιχλοσ εϖολυτιϖοσ. 21. Εσπεχιφιχιδαδε 
παρασιτ〈ρια. 22. ςαλνχια εχολ⌠γιχα. 23. Ζοονοσεσ. 
 
ΒΙΟΜ⊃DΙΧΟ 
1. Βιοθυmιχα. 2. Dοσαγενσ ηορmοναισ ε δε ενζιmασ. 3. Ελετροφορεσε δε ηεmογλοβινα, λιποπροτενασ ε 
προτενασ. 4. Εθυιλβριο 〈IｷSﾗどH;ゲWく ヵく PヴﾗヮヴｷWS;SWゲ S; =ｪ┌;く ヶく R;SｷI;ｷゲ ﾉｷ┗ヴWゲく Αく HWﾏ;デﾗﾉﾗｪｷ; W TWゲデWゲ 
ηεmατολ⌠γιχοσ, Αυτοmαο εm ηεmατολογια. 8. Ιmυνολογια, αϖαλιαο δα φυνο ιmυνε, δοενασ αυτο−ιmυνεσ. 
9. Αλεργιασ. 10. Χαρχινογνεσε. 11. Λευχεmιασ. 12. Μιχροβιολογια δα 〈γυα ε δοσ αλιmεντοσ: mτοδοσ δε αν〈λισε, 
παρmετροσ λεγαισ. 13. Μιχροβιολογια mδιχα, βαχτεριολογια, ϖιρολογια ε mιχολογια. 14. Υριν〈λισε (Ελεmεντοσ 
Ανορmαισ δο Σεδιmεντο に ΕΑΣ). 15. Βιοθυmιχα. 16. Χυλτυρα ε Πρεπαρο δε Μειοσ δε Χυλτυρα. 17. Τεστε δε 
γραϖιδεζ. 18. Εσχοληα, χολετα, ε χονσερϖαο δε αmοστρα παρα διαγν⌠στιχο. 19. Πρεπαρο δε ϖιδραρια, ρεαγεντεσ ε 
σολυ⌡εσ. 20. Εθυιπαmεντοσ: πρινχπιοσ ε φυνδαmεντοσ, ποτενχιmετροσ, αυτοχλαϖεσ ε φορνοσ, mιχροσχ⌠πιοσ, 
χεντρφυγασ, εσπεχτροφοτmετροσ ε λειτορεσ δε Ελισα, τερmοχιχλαδορεσ, χιτmετροσ δε φλυξο, φιλτροσ, δεστιλαδορεσ 
ε πυριφιχαο δε 〈γυα, χροmατογραφια ε ελετροφορεσε. 
 
ΧΙΡΥΡΓΙ℘Ο DΕΝΤΙΣΤΑ 
1. Σεmιολογια οραλ: αναmνεσε, εξαmε χλνιχο ε ραδιολ⌠γιχο, mειοσ χοmπλεmενταρεσ δε διαγν⌠στιχο. 2. Φατορεσ 
δε ρισχο: Χ〈ριε δεντ〈ρια, δοενα περιοδονταλ, m〈−οχλυσο ε χνχερ δε Βοχα. 3. ςιγιλνχια σανιτ〈ρια εm 
οδοντολογια: βιοσσεγυρανα νοσ σερϖιοσ οδοντολ⌠γιχοσ, δεστιναο δοσ ρεσδυοσ οδοντολ⌠γιχοσ, ϖιγιλνχια δοσ 
προδυτοσ δε ιντερεσσε δα σαδε βυχαλ, εστεριλιζαο ε δεσινφεχο να χλνιχα οδοντολ⌠γιχα. 4. Οδοντολογια εm 
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Σαδε Χολετιϖα: νϖεισ δε πρεϖενο εm σαδε, πρινχιπαισ προβλεmασ δε σαδε βυχαλ εm σαδε πβλιχα, 
επιδεmιολογια δα χ〈ριε δεντ〈ρια ε δα δοενα περιοδονταλ, ινδιχαδορεσ ε συα υτιλιζαο (ΧΠΟ−D, ΧΕΟ−D, ΧΠΟ−Σ, 
ΧΕΟ−Σ, ετχ.), επιδεmιολογια δο χνχερ βυχαλ, σιστεmασ δε πρεϖενο εm σαδε βυχαλ χολετιϖα, εδυχαο εm 
σαδε βυχαλ χολετιϖα, φλυορετοσ: αο σιστmιχα ε αο τ⌠πιχα, mτοδοσ δε απλιχαο, ποτενχιαλ δε ρεδυο δε 
ινχιδνχια δε χ〈ριε, τοξιχιδαδε. 5. Χ⌠διγο δε ⊃τιχα ε λεγισλαο προφισσιοναλ οδοντολ⌠γιχα, Χονσολιδαο δασ 
Νορmασ παρα προχεδιmεντοσ νοσ Χονσεληοσ δε Οδοντολογια: Ρεσολυο ν≡ 63/2005 δο ΧΦΟ − Ττυλο Ι − Dο 
Εξερχχιο Λεγαλ. 6. Ρεχυρσοσ ηυmανοσ εm σαδε βυχαλ: Χοmπετνχιασ δο Χιρυργιο δεντιστα, δο Τχνιχο εm 
Σαδε Βυχαλ, δο Αυξιλιαρ δε Σαδε Βυχαλ. 7. Πατολογια ε Dιαγν⌠στιχο Οραλ. 8. Χιρυργια Οραλ Μενορ. 9. Ραδιολογια 
Οραλ ε Ανεστεσια. 10. Οδοντολογια Πρεϖεντιϖα ε Σοχιαλ. 11. Οδοντολογια δο Τραβαληο. 12. Φαρmαχολογια ε 
Τεραπυτιχα Απλιχαδα α Οδοντολογια. 13. Ματεριαισ ε ινστρυmενταισ δεντ〈ριοσ. 14. Dεντστιχα Οπερατ⌠ρια. 15. 
Ενδοδοντια ε χλαρεαmεντο δενταλ. 16. Περιοδοντια. 17. Πρ⌠τεσε Dεντ〈ρια. 18. Οχλυσο. 19. Προχεδιmεντοσ 
χλνιχοσ ιντεγραδοσ εm περιοδοντια, ενδοδοντια, πρ⌠τεσε ε δεντστιχα. 20. Πρινχπιοσ γεραισ δε ορτοδοντια ε συασ 
ινδιχα⌡εσ. 21. Πρινχπιοσ ε διρετριζεσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε ε Πολτιχα Ναχιοναλ δε Σαδε Βυχαλ νο 
ΣΥΣ/Βρασιλ Σορριδεντε. 
 
ΧΟΝΤΑDΟΡ 
1.Πρινχπιοσ φυνδαmενταισ δα Χονταβιλιδαδε ε Νορmασ Βρασιλειρασ δε Χονταβιλιδαδε. 2. Εστρυτυρα χονχειτυαλ δα 
Χονταβιλιδαδε. 3.Χοντασ ε Πλανο δε χοντασ. 4. Φατοσ ε λαναmεντοσ χοντ〈βεισ; προχεδιmεντο δε εσχριτυραο 
χοντ〈βιλ. 5. Απυραο δο ρεσυλταδο δο περοδο. 6. Ελαβοραο, εστρυτυραο ε χλασσιφιχαο δασ δεmονστρα⌡εσ 
χοντ〈βεισ δε αχορδο χοm α Λει ν≡ 6.404 δε 1976 ε αλτερα⌡εσ ποστεριορεσ, ταλ χοmο α Λει 11.638. 7. Χονϕυντο 
δασ Νορmασ Βρασιλειρασ δε Χονταβιλιδαδε Απλιχαδασ αο Σετορ Πβλιχο. 8. Πρεσταο δε χοντασ ε α 
ινστρυmενταλιζαο δο χοντρολε σοχιαλ. 9. Dεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ δασ εντιδαδεσ δεφινιδασ νο χαmπο δα 
Χονταβιλιδαδε Απλιχαδα αο Σετορ Πβλιχο. 10. Πορταρια ν≡ 184/08, εδιταδα πελο Μινιστριο δα Φαζενδα, θυε 
δισπ⌡ε σοβρε ασ διρετριζεσ α σερεm οβσερϖαδασ νο σετορ πβλιχο θυαντο αοσ προχεδιmεντοσ, πρ〈τιχασ, 
ελαβοραο ε διϖυλγαο δασ δεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ. 11. Χονταβιλιδαδε Πβλιχα, Λει Φεδεραλ 4320/64, Λει 
Χοmπλεmενταρ 101/00, Λει δε Χριmεσ Φισχαισ − Dεχ. Λει 200 ε 201/67 ε α Λει 8.666/1993. 12. Οραmεντο πβλιχο. 
13. Οραmεντο να Χονστιτυιο δε 1988. 14. Πλανο Πλυριανυαλ, Λει δε Dιρετριζεσ Οραmεντ〈ριασ, Λει 
Οραmεντ〈ρια Ανυαλ ε Λει δε Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ. 15. Χλασσιφιχα⌡εσ οραmεντ〈ριασ δα δεσπεσα ε δα ρεχειτα. 
 
ΕΧΟΝΟΜΙΣΤΑ 
1. Παπελ δο γοϖερνο εm εχονοmιασ εm δεσενϖολϖιmεντο. 2. Μαχροεχονοmια; Χοντασ ναχιοναισ; Βαλανο δε 
παγαmεντοσ; Ταξασ δε χmβιο; Σιστεmασ δε ταξασ δε χmβιο φιξασ ε φλεξϖεισ; Αγρεγαδοσ mαχροεχονmιχοσ; 
Ρενδα ε προδυτο δε εθυιλβριο; Χονσυmο; Πουπανα; Ινϖεστιmεντο ε δϖιδα πβλιχα; Μυλτιπλιχαδορ. 3. Εχονοmια 
δο Σετορ Πβλιχο; Ο παπελ δο Σετορ Πβλιχο εm υmα εχονοmια χαπιταλιστα; Νατυρεζα ε εστρυτυρα δασ δεσπεσασ 
πβλιχασ; Οραmεντο πβλιχο; Φινανασ πβλιχασ δο Βρασιλ. 4. Μιχροεχονοmια; Λει δα οφερτα ε δα δεmανδα; 
Χυρϖασ δε δεmανδα ε δε οφερτα; Ελαστιχιδαδε−πρεο; Φατορεσ θυε αφεταm α ελαστιχιδαδε−πρεο; Ελαστιχιδαδε−
ρενδα. 5. Νο⌡εσ δε τεορια δα προδυο; Φυνο δε προδυο; Χονχειτοσ β〈σιχοσ δε χυστοσ δε προδυο; Πρεο 
ε προδυτο εm χονχορρνχια περφειτα, εm ολιγοπ⌠λιο ε εm mονοπ⌠λιο; Φαληασ νο σιστεmα δε mερχαδο. 6. Νο⌡εσ 
σοβρε mτοδοσ θυαντιτατιϖοσ; Νmεροσ νδιχεσ, αν〈λισε δε ρεγρεσσο λινεαρ. 7. Αν〈λισε δε ινϖεστιmεντο. 8. 
Αν〈λισε δε Προϕετοσ; Ποντο δε Εθυιλβριο; Ταξα Ιντερνα δε Ρετορνο; ςαλορ Πρεσεντε Λθυιδο; Εστυδοσ δε 
ςιαβιλιδαδε. 9. Μοεδα, Βανχο Χεντραλ ε σιστεmα mονετ〈ριο. 10. Νο⌡εσ δε Αδmινιστραο Φινανχειρα ε 
Οραmεντ〈ρια; Οραmεντο πβλιχο; Ο χιχλο οραmεντ〈ριο; Οραmεντο−προγραmα; Πλανεϕαmεντο νο οραmεντο−
προγραmα; Ρεχειτα πβλιχα ε γαστοσ πβλιχοσ; Λει δε Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ − Λει Χοmπλεmενταρ νο 101/2000. 
11. Ματεm〈τιχα φινανχειρα; Ρεγρα δε τρσ σιmπλεσ ε χοmποστα, περχενταγενσ; ϑυροσ σιmπλεσ ε χοmποστοσ. 
Χαπιταλιζαο σιmπλεσ ε χοmποστα ε δεσχοντοσ; Ταξασ δε ϕυροσ; νοmιναλ, εφετιϖα, εθυιϖαλεντεσ, ρεαλ ε απαρεντε; 
Ρενδασ υνιφορmεσ ε ϖαρι〈ϖεισ; Πλανοσ δε αmορτιζαο δε εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ; Ταξα ιντερνα δε 
ρετορνο. 12. Προβαβιλιδαδε ε εστατστιχα; Χ〈λχυλο δε προβαβιλιδαδε; ςαρι〈ϖεισ αλεατ⌠ριασ ε συασ διστριβυι⌡εσ; 
Μεδιδασ χαραχτερστιχασ δε υmα διστριβυιο δε προβαβιλιδαδε; Μοδελοσ προβαβιλστιχοσ; Αν〈λισεσ εστ〈τιχα ε 
δινmιχα δε οβσερϖα⌡εσ; Νο⌡εσ δε τεστεσ δε ηιπ⌠τεσεσ. 
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ΕDΥΧΑDΟΡ Φ⊆ΣΙΧΟ 
1. Νο⌡εσ δε ανατοmια δο χορπο ηυmανο ε Απαρεληο λοχοmοτορ: χλασσιφιχαο δοσ οσσοσ, δεφινιο δασ 
αρτιχυλα⌡εσ ε σευσ ανεξοσ, φυνο δοσ mσχυλοσ, σιστεmα ρεσπιρατ⌠ριο, εστρυτυρα δοσ ϖασοσ σανγυνεοσ, 
σιστεmα διγεστ⌠ριο, ιmπορτνχια δο σιστεmα νερϖοσο παρα α ρεαλιζαο δοσ mοϖιmεντοσ. 2. Dεσενϖολϖιmεντο 
mοτορ: φασεσ δο δεσενϖολϖιmεντο δα 〈ρεα mοτορα, ασπεχτοσ φσιχοσ ε βιολ⌠γιχοσ, φατορεσ θυε ινφλυενχιαm ο 
προχεσσο δε δεσενϖολϖιmεντο mοτορ ε mοϖιmεντοσ ρεφλεξοσ. 3. Χινεσιολογια: νο⌡εσ β〈σιχασ δασ φορασ 
ιντερνασ ε εξτερνασ δο χορπο, φυν⌡εσ mυσχυλαρεσ ε οσ mοϖιmεντοσ αρτιχυλαρεσ, φυν⌡εσ mεχνιχασ δοσ οσσοσ, 
χοντρα⌡εσ mυσχυλαρεσ, εθυιλβριο ε χεντρο δε γραϖιδαδε, αο δοσ mσχυλοσ δοσ mεmβροσ ινφεριορεσ ε 
συπεριορεσ. 4. Μεδιδασ ε αϖαλιαο εm εδυχαο φσιχα. 5. Μετοδολογιασ δα γιν〈στιχα, mυσχυλαο ε λυτασ. 6. 
Τρειναmεντο εσπορτιϖο. 7. Πρ〈τιχασ χορποραισ εm αχαδεmιασ. 8. Μετοδολογιασ ρεχρεατιϖασ. 
 
ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ 
1. Χ⌠διγο δε ⊃τιχα δε Ενφερmαγεm. 2. Λει δο Εξερχχιο Προφισσιοναλ に ν≡ 7498/1986. 3. Προχεδιmεντοσ Πριϖατιϖοσ 
δο Ενφερmειρο. 4. Χονστιτυιο Φεδεραλ 1988 に Σεο ΙΙ. Dα Σαδε. 5. Λει ν≡ 8080/1990. 6. Λει ν≡ 8142/1990. 7. 
Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ατενο Β〈σιχα − Πορταρια ν≡ 2436/2017. 8. Πορταρια ν≡ 1600/2011. 9. Πολτιχα Ναχιοναλ δε 
DΣΤ/ΑΙDΣ: Πρινχπιοσ ε Dιρετριζεσ. 10. Προγραmα Ναχιοναλ δε Σεγυρανα δο Παχιεντε. 11. Πλανο Ναχιοναλ δε 
Σαδε Μενταλ. 12. Εϖολυο δασ Πολτιχασ Πβλιχασ νο Βρασιλ. 13. Επιδεmιολογια: ηιστ⌠ρια νατυραλ δα δοενα, 
ινδιχαδορεσ δε σαδε, δοενασ δε νοτιφιχαο χοmπυλσ⌠ρια, ϖιγιλνχια εm σαδε. 14. Σιστεmασ δε Ινφορmαο 
εm Σαδε. 15. Σιστεmατιζαο δα Ασσιστνχια δε Ενφερmαγεm. 16. Προmοο δα Σαδε. 17. Dιαγν⌠στιχο 
Σιτυαχιοναλ δε Σαδε. 18. Χονχειτοσ β〈σιχοσ εm Ιmυνοβιολογια. 19. Προγραmα Ναχιοναλ δε Ιmυνιζαο. 20. 
Χαλενδ〈ριο Ναχιοναλ δε ςαχιναο: εσθυεmα, τιποσ δε ιmυνοβιολ⌠γιχοσ, χοντραινδιχα⌡εσ ε εϖεντοσ αδϖερσοσ 
π⌠σ−ϖαχιναο. 21. Ιmυνοβιολ⌠γιχοσ υσαδοσ εm σιτυα⌡εσ εσπεχιαισ. 22. Ρεδε δε Φριο. 23. Πολτιχα Ναχιοναλ δε 
Ατενο Ιντεγραλ ◊ Σαδε δα Μυληερ. 24. Πρ−ναταλ, παρτο ε πυερπριο. 25. Αλειταmεντο Ματερνο. 26. Χνχερεσ 
γινεχολ⌠γιχοσ. 27. Χλιmατριο/mενοπαυσα. 28. Σεξυαλιδαδε Ηυmανα. 29. Σαδε δα Χριανα; 30. Σαδε δο 
Αδολεσχεντε. 31. Dοενασ Χρνιχασ νο τρανσmισσϖεισ. 32. Σαδε δο Ηοmεm. 33. Σαδε δο Ιδοσο. 34. Ινφεχ⌡εσ 
Σεξυαλmεντε Τρανσmισσϖεισ. 35. Τραταmεντο δε Λεσ⌡εσ Χυτνεασ. 36. Τυβερχυλοσε. 37. Ηανσενασε. 38. 
Dιαγν⌠στιχο ε mανεϕο χλνιχο δε αδυλτο ε χριανα: Dενγυε, Ζιχα, Χηικυνγυνψα ε φεβρε αmαρελα. 39. Ηιπερδια. 40. 
Τραβαληο εm Εθυιπε. 41. Προγραmα Ναχιοναλ δε Ηυmανιζαο に Ηυmανιζα ΣΥΣ. 42. Αχοληιmεντο ◊ δεmανδα 
εσποντνεα ε προγραmαδα. 43. ⊃τιχα: προτεο ◊ ϖιδα ηυmανα, σαδε φσιχα ε mενταλ. 44. ΑΙDΣ ε ο διρειτο, ο 
σιγιλο ε α πρεσερϖαο δα χονφιδενχιαλιδαδε, δα πριϖαχιδαδε δο παχιεντε. 45. Θυεστιοναmεντοσ ϕυδιχιαισ δε 
παχιεντεσ χοντρα οσ πρεσταδορεσ δοσ σερϖιοσ δε σαδε. 46. Dιρειτοσ δο παχιεντε. 47. Γερενχιαmεντο δοσ 
ρεσδυοσ δοσ σερϖιοσ δε σαδε. 48. Dιαγν⌠στιχο Σιτυαχιοναλ δε Σαδε. 49. Υργνχια ε Εmεργνχια Χλνιχα ε 
Τραυm〈τιχα. 50. Υργνχια ε Εmεργνχια. Ιντρα−Ηοσπιταλαρ: αδυλτοσ ε πεδι〈τριχα. 51. Υνιδαδε δε Τεραπια 
Ιντενσιϖα (ΥΤΙ): οργανιζαο, φυνχιοναmεντο ε εστρυτυρα, mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ υτιλιζαδοσ.  
 
ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΑΓΡΝΟΜΟ 
1. Χονηεχιmεντοσ εm Αγροεχολογια: Χονχειτοσ ε Πρινχπιοσ δε Αγροεχολογια. 2. Ο Χονχειτο δε 
Αγροεχοσσιστεmα: εστρυτυρα ε φυνχιοναmεντο. 3. Φατορεσ εχο φισιολ⌠γιχοσ ασσοχιαδοσ αοσ σιστεmασ ϖεγεταισ ε 
ανιmαισ ε συασ ρελα⌡εσ χοm ο mειο αmβιεντε. 4. Ο παπελ δα αγριχυλτυρα να προτεο δα βιοδιϖερσιδαδε ρεγιοναλ 
ε γλοβαλ; 5. Σολοσ: Σιστεmα Βρασιλειρο δε Χλασσιφιχαο δε Σολοσ; 6. Μανεϕο ε Χονσερϖαο; 7. Ματρια Οργνιχα; 
8. Ρελαο Χ/Ν; 9. Μιχροβιολογια δο Σολο; 10. Χοmποσταγεm Οργνιχα, Ρελαο σολο−〈γυα−πλαντα; 11. 
Φερτιλιδαδε ε θυmιχα δο Σολο; 12. Ιντερπρεταο ε Αν〈λισε θυmιχα, φσιχα ε βιολ⌠γιχα δο Σολο; 13. Νυτριο 
Μινεραλ δασ Πλαντασ; 14. Πρινχπιοσ β〈σιχοσ δε εχολογια δα ποπυλαο ϖεγεταλ. 15. Φλυξοσ δε ενεργια ε νυτριεντεσ 
να αγριχυλτυρα. 16. Ιντερα⌡εσ, διϖερσιδαδε ε εσταβιλιδαδε εm αγροεχοσσιστεmασ. 17. Α τρανσιο δα αγριχυλτυρα 
τραδιχιοναλ/χονϖενχιοναλ ◊ αγριχυλτυρα αγροεχολ⌠γιχα. 18. Dεσενϖολϖιmεντο Ρυραλ Συστεντ〈ϖελ; 19. Φρυτιχυλτυρα 
χοm νφασε εm αα, χυπυαυ, λαρανϕα, λιmο, mαmο, χοχο, mαραχυϕ〈, αβαχαξι, βανανα. 20. Ολεριχυλτυρα χοm 
νφασε εm τυβεροσασ, φοληοσασ, φρυτοσ ε χονδιmενταρεσ. 21. Γροσ: Αρροζ, Μιληο ε Φειϕο. 22. Χυλτυρασ ϖεγεταισ 
χοm ποτενχιαλ παρα προδυο δε ενεργια. 23. Χυλτυρασ ινδυστριαισ: Χαχαυ, χανα−δε−αχαρ, Φιβρασ νατυραισ: ϕυτα, 
mαλϖα ε γυαραν〈. 24. Σιστεmασ Αγροφλορεσταισ Συστεντ〈ϖεισ. 25. Χριαο δε πεθυενοσ, mδιοσ ε γρανδεσ 
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ανιmαισ: νδιχεσ ζοοτχνιχοσ, mανεϕο, ινσταλα⌡εσ, σανιδαδε. 26. Νο⌡εσ δε δεφεσα σανιτ〈ρια ανιmαλ ε ϖεγεταλ: 
πρινχιπαισ ινστρυmεντοσ δε χοντρολε; πρινχιπαισ πραγασ ε δοενασ νο Εσταδο δο Αmαζονασ. 27. Μανεϕο 
ιντεγραδο δε πραγασ ε δοενασ. 28. Πραγασ δε προδυτοσ αγρχολασ αρmαζεναδοσ. 29. Αγροτ⌠ξιχοσ: Χονχειτο, 
χαραχτερστιχασ δοσ προδυτοσ ε ιmπαχτο δο υσο δε αγροτ⌠ξιχοσ νο αmβιεντε, ρεχειτυ〈ριο αγρονmιχο. 30. 
Ιρριγαο ε Dρεναγεm: Τιποσ δε σιστεmασ δε ιρριγαο. 31. Μανεϕο δα ιρριγαο. 32. Αϖαλιαο δα νεχεσσιδαδε 
δε δρεναγεm. 33. Τιποσ δε σιστεmασ δε δρεναγεm αγρχολα. 34. Χοmερχιαλιζαο αγρχολα: φυν⌡εσ, χαναισ, 
χλασσιφιχαο, εmβαλαγεm ε αρmαζεναmεντο. 35. Νο⌡εσ δε mεχανιζαο αγρχολα: τρατορεσ αγρχολασ, 
m〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ δε τραο ανιmαλ ε τρατοριζαδα. 36. Νο⌡εσ δε Γεστο δο Αγρονεγ⌠χιο: Αρρανϕοσ 
Προδυτιϖοσ Λοχαισ, Χαδεια Προδυτιϖα, Χαδεια δε Συπριmεντο, Σιστεmα Αγροινδυστριαλ, Αδmινιστραο δα 
Προπριεδαδε Ρυραλ, φυν⌡εσ δο Αδmινιστραδορ Ρυραλ. 37. Ασσοχιατιϖισmο: Σινδιχαλισmο ε Χοοπερατιϖισmο: 
Dιρειτοσ ε Γαραντιασ φυνδαmενταισ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖασ, Φυν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ; Παρτιχιπα⌡εσ. 38. Γεστο 
Παρτιχιπατιϖα: χαδεια προδυτιϖα, χαδεια δε συπριmεντο, σιστεmα αγροινδυστριαλ, αδmινιστραο δα προπριεδαδε 
ρυραλ, φυν⌡εσ δο αδmινιστραδορ ρυραλ. 39. Χρδιτο Ρυραλ, ελαβοραο, αν〈λισε ε αχοmπανηαmεντο δε προϕετοσ 
αγροπεχυ〈ριοσ. 40. Ασσιστνχια Τχνιχα ε Εξτενσο Ρυραλ に Χονχειτοσ, Dεσχριο, Φιναλιδαδεσ, Σιτυαο ατυαλ. 
41. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ασσιστνχια Τχνιχα ε Εξτενσο Ρυραλ: Πρινχπιοσ, Dιρετριζεσ, εντιδαδεσ Παρτιχιπαντεσ, 
γεστο ε χοορδεναο α Νϖελ Φεδεραλ ε Εσταδυαλ, χριτριοσ δε αλοχαο δε ρεχυρσοσ, Χρεδενχιαmεντο δε 
Εντιδαδεσ. 42. Αγριχυλτυρα Φαmιλιαρ に Χονχειτοσ, Χαραχτερστιχασ ε Ρεγυλαmενταο. 43. Χυλτυρασ ινδυστριαισ: 
Χυλτυρα δα mανδιοχα. 
 
ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΧΙςΙΛ 
1. Ματεριαισ δε χονστρυο χιϖιλ: χλασσιφιχαο, προπριεδαδεσ γεραισ ε νορmαλιζαο. 2. Ματεριαισ χερmιχοσ. 3. 
Αο παρα χονχρετο αρmαδο ε προτενδιδο. 4. Πολmεροσ. 5. Αγρεγαδοσ. 6. Αγλοmεραντεσ νο−ηιδρ〈υλιχοσ (αρεοσ) 
ε ηιδρ〈υλιχοσ. 7 Χονχρετο. 8 Αργαmασσασ. 9. Τεχνολογια δασ χονστρυ⌡εσ: τερραπλαναγεm, χαντειρο δε οβρασ, 
λοχαο δε οβρασ. 10. Σιστεmασ δε φορmασ παρα ασ φυνδα⌡εσ ε ελεmεντοσ δα συπερεστρυτυρα (πιλαρεσ, ϖιγασ ε 
λαϕεσ), φυνδα⌡εσ συπερφιχιαισ ε προφυνδασ, λαϕεσ, τεληαδοσ χοm τεληασ χερmιχασ, τεληασ δε φιβροχιmεντο ε τεληασ 
mετ〈λιχασ, ισολαντεσ τρmιχοσ παρα λαϕεσ ε αλϖεναρια, ιmπερmεαβιλιζαο. 11. Σιστεmασ ηιδρ〈υλιχοσ πρεδιαισ, 
προϕετοσ δε ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ ηιδρ〈υλιχασ, σανιτ〈ριασ ε δε 〈γυασ πλυϖιαισ, mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ, 
Ινσταλα⌡εσ δε πρεϖενο ε χοmβατε α ινχνδιο, ινσταλα⌡εσ δε εσγοτο σανιτ〈ριο ε δε 〈γυασ πλυϖιαισ. 12. 
Ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ ελτριχασ ε τελεφνιχασ: ινσταλα⌡εσ ελτριχασ δε ιλυmιναο δε ιντεριορεσ ε εξτεριορεσ, 
σιmβολογια, λαναmεντο δε ποντοσ, διϖισο δε χιρχυιτοσ, θυαδρο δε χαργασ, προτεο ε χονδυο, τυβυλαο ε 
φιαο ε εντραδα δε ενεργια. 13. Προτεο δασ ινσταλα⌡εσ ελτριχασ αρθυιτετνιχασ: λυmινοτχνιχα, ιλυmιναο 
ινχανδεσχεντε, φλυορεσχεντε ε α ϖαπορ δε mερχριο, χ〈λχυλο δε ιλυmιναο, ινσταλα⌡εσ τελεφνιχασ, παρα φορα 
mοτριζ ε ΣΠDΑ (παρα−ραιοσ). 14. Προϕετοσ ελτριχο ε τελεφνιχο. 15. Ινφορm〈τιχα (προγραmασ δε σοφτωαρε β〈σιχοσ 
παρα υσο εm εσχριτ⌠ριο ε ΑυτοΧΑD). 16. Προβαβιλιδαδε ε εστατστιχα, χ〈λχυλο δε προβαβιλιδαδε, ϖαρι〈ϖεισ 
αλεατ⌠ριασ ε συασ διστριβυι⌡εσ, mεδιδασ χαραχτερστιχασ δε υmα διστριβυιο δε προβαβιλιδαδε, mοδελοσ 
προβαβιλστιχοσ, αν〈λισεσ εστ〈τιχα ε δινmιχα δε οβσερϖα⌡εσ, νο⌡εσ δε τεστεσ δε ηιπ⌠τεσεσ. 17. Χοmπρασ να 
Αδmινιστραο Πβλιχα: νο⌡εσ δε λιχιτα⌡εσ ε χοντρατοσ. 18. Πλανεϕαmεντο δασ χοmπρασ. 19. Χοντρολεσ ε 
χρονογραmασ. 
 
ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ DΕ ΤΡℑΦΕΓΟ  
1. Νο⌡εσ δε Λεγισλαο δε Τρνσιτο. 2. Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο ε ρεσπεχτιϖασ ατυαλιζα⌡εσ. 3. Σιναλιζαο 
ςι〈ρια Υρβανα. 4. Σεγυρανα ςι〈ρια ε δο Τραβαληο. 5. Χονηεχιmεντοσ β〈σιχοσ δε Πριmειροσ Σοχορροσ, Dιρεο 
Dεφενσιϖα ε δε Μεχνιχα ςειχυλαρ. 6. Εθυιπαmεντοσ δε Προτεο Ινδιϖιδυαλ (ΕΠΙσ) ε χολετιϖα. 7. Νο⌡εσ δε 
Πλανεϕαmεντο δε Τρνσιτο Υρβανο. 8. Νο⌡εσ δε Ενγενηαρια δε Τρ〈φεγο. 9. Αν〈λισε τχνιχα δε προϕετοσ. 10. 
Ελαβοραο δε Ρελατ⌠ριοσ Τχνιχοσ. 11. Πλανεϕαmεντο ε αχοmπανηαmεντο να ιmπλανταο δε προϕετοσ δε 
σιναλιζαο ϖι〈ρια υρβανα. 12. Προϕετο δε Μανυτενο δε Σιναλιζαο. 13. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Μοβιλιδαδε 
Υρβανα. 14. Φισχαλιζαο Ελετρνιχα. 15. Τραταmεντο δασ Χονϖερσ⌡εσ ε Πεδεστρεσ. 16. Χοντρολε δε Τρ〈φεγο εm 
Φλυξο Dεσχοντνυο. 17. Χοορδεναο εm Ρεδεσ δε Τρανσπορτε Γεραισ. 18. Σιστεmασ δε Χοντρολε Χεντραλιζαδο 
δε Σεm〈φοροσ. 19. Αν〈λισε δοσ Χονφλιτοσ εm Ιντερσε⌡εσ. 
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ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΦΛΟΡΕΣΤΑΛ 
1. Σιλϖιχυλτυρα: Σεmεντεσ, προδυο δε mυδασ, ϖιϖειροσ φλορεσταισ. 2. Εχολογια Φλορεσταλ: σολοσ, ρελαο σολο〈γυα−
πλαντα, στιοσ φλορεσταισ, νυτριο, χοντρολε αmβιενταλ. 3. Ιmπλανταο δε ποϖοαmεντοσ φλορεσταισ: πρεπαρο δο 
σολο, πλαντιο, εσπααmεντο, τρατοσ χυλτυραισ. 4. Προτεο Φλορεσταλ: χοντρολε δε πραγασ, δοενασ, ινχνδιοσ ε 
ενχηεντεσ φλορεσταισ. 5. Dενδροmετρια: mεδι⌡εσ φλορεσταισ, ϖολυmετρια, χρεσχιmεντο φλορεσταλ. 6. Ινϖεντ〈ριο 
Φλορεσταλ: Μτοδο αλεατ⌠ριο ε εστρατιφιχαδο. 7. Εχονοmια Φλορεσταλ: χυστοσ, πρεοσ, mερχαδοσ, ϕυροσ, αϖαλιαο 
δε ϖιαβιλιδαδε δε προϕετοσ δε ινϖεστιmεντοσ, αmορτιζαο, δεπρεχιαο. 8. Μανεϕο δε βαχιασ ηιδρογρ〈φιχασ: 
διαγν⌠στιχο δε βαχιασ, χοντρολε δε εροσο ε τορρεντεσ, ρεχυπεραο δε βαχιασ ηιδρογρ〈φιχασ. 9. Μανεϕο φλορεσταλ: 
δεσραmα, δεσβαστε, ροταο, συστενταβιλιδαδε δε προδυο, ταξα δε χορτε, πλανεϕαmεντο φλορεσταλ, πλανο δε 
mανεϕο, βενεφχιοσ ιmατεριαισ. 10. Λεγισλαο φλορεσταλ. Νοϖο Χ⌠διγο Φλορεσταλ, Σιστεmα Ναχιοναλ δε Υνιδαδεσ 
δε Χονσερϖαο, Χ⌠διγο δε 〈γυασ. 11. Πρ〈τιχα δε χονσερϖαο δε σολοσ ε ρεχυπεραο δε 〈ρεασ δεγραδαδασ: 
συχεσσο εχολ⌠γιχα, χοmποσιο φλορστιχα. 12. Μανεϕο δε Υνιδαδεσ δε Χονσερϖαο: Σιστεmα Ναχιοναλ δε 
Υνιδαδεσ δε Χονσερϖαο に ΣΝΥΧ. 13. Προδυτοσ Φλορεσταισ: Μαδειρα χοmο mατρια πριmα, Χαρϖο ε Χελυλοσε, 
προδυτοσ φλορεσταισ νο mαδειρειροσ, ⌠λεοσ, ρεσινασ, γοmασ. 14. Λει ν≡ 4406 δε 28/12/2016 に Λεγισλαο δε 
Προτεο Αmβιενταλ. 15. Ασσιστνχια Τχνιχα ε Εξτενσο Ρυραλ に Χονχειτοσ, Dεσχριο, Φιναλιδαδεσ, Σιτυαο 
ατυαλ. 16. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Ασσιστνχια Τχνιχα ε Εξτενσο Ρυραλ: Πρινχπιοσ, Dιρετριζεσ, εντιδαδεσ 
Παρτιχιπαντεσ, γεστο ε χοορδεναο α Νϖελ Φεδεραλ ε Εσταδυαλ, χριτριοσ δε αλοχαο δε ρεχυρσοσ, 
Χρεδενχιαmεντο δε Εντιδαδεσ. 17. Αγριχυλτυρα Φαmιλιαρ に Χονχειτοσ, Χαραχτερστιχασ ε Ρεγυλαmενταο. 
 
ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΘΥ⊆ΜΙΧΟ 
1. Πρινχπιοσ β〈σιχοσ δα ενγενηαρια θυmιχα. 2. Τρανσφορmα⌡εσ Θυmιχασ: Ρεχονηεχιmεντο, Ιντερπρεταο, 
Ρεπρεσενταο ε Ασπεχτοσ Θυαντιτατιϖοσ. 3. Ελεmεντοσ Θυmιχοσ. 4. Ταβελα Περι⌠διχα; Προπριεδαδεσ; Λιγα⌡εσ 
Θυmιχασ. 5. Χιχλοσ: δα ℑγυα, δο Χαρβονο, δο Ενξοφρε ε δο Νιτρογνιο. 6. Σολυ⌡εσ ε Χολ⌠ιδεσ. 7. Θυmιχα 
Ινοργνιχα. 8. Χιντιχα Θυmιχα. 9. Εθυιλβριοσ Θυmιχοσ. 10. Θυmιχα Οργνιχα: Φυν⌡εσ, Ισοmετρια, Ρεα⌡εσ, 
Πολmεροσ. 11. Λεγισλαο περτινεντε ◊ θυαλιδαδε δοσ mανανχιαισ, 〈γυα τραταδα ε 〈γυασ ρεσιδυ〈ριασ. 12. Α 
Ποταβιλιδαδε δα ℑγυα. 13. Χριτριοσ Θυmιχοσ ε Βαχτεριολ⌠γιχοσ. 14. Ιντερπρεταο δοσ Ρεσυλταδοσ δασ Αν〈λισεσ 
δε Λαβορατ⌠ριο. 15. Ο Τραταmεντο δα ℑγυα. Dεσινφεχο, φιλτραο λεντα, τραταmεντο χονϖενχιοναλ, φλοχυλαο, 
βασεσ παρα προϕετοσ, δεχανταο, φιλτραο ρ〈πιδα, λαϖαγεm δε φιλτροσ, λαϖαγεm αυξιλιαρ, φιλτραο διρετα. 16. 
Τραταmεντο δε Εσγοτοσ. Λαγοασ: εσταβιλιζαο, φαχυλτατιϖα, αναερ⌠βιχα, mατυραο. 17. Ρεατορεσ αναερ⌠βιχοσ ε 
φλυξοσ ασχενδεντεσ. 18. Λοδοσ αδιτιϖαδοσ. 19. Προχεσσοσ παρα Dεσινφεχο. 20. Χονχειτοσ σοβρε νορmασ δε 
σεγυρανα δο τραβαληο. 
 
ΦΑΡΜΑΧ⊇ΥΤΙΧΟ/ΒΙΟΘΥ⊆ΜΙΧΟ 
1. Χ⌠διγο δε ⊃τιχα Φαρmαχυτιχα ε Λεγισλαο φαρmαχυτιχα. 2. Φαρm〈χια ηοσπιταλαρ: εστρυτυρα οργανιζαχιοναλ, 
εστρυτυρα αδmινιστρατιϖα. 3. Μεδιχαmεντοσ χοντρολαδοσ, mεδιχαmεντοσ γενριχοσ, εθυιϖαλνχια φαρmαχυτιχα, 
mεδιχαmεντοσ εξχεπχιοναισ, παδρονιζαο δε mεδιχαmεντοσ. 4. Χοντρολε δε ινφεχο ηοσπιταλαρ. 5. 
Πλανεϕαmεντο ε χοντρολε δε εστοθυεσ δε mεδιχαmεντοσ ε χορρελατοσ. 6. Φαρmαχοχιντιχα ε φαρmαχοδινmιχα. 
7. Φ〈ρmαχοσ θυε αγεm νο σιστεmα νερϖοσο. 8. Ιντερα⌡εσ mεδιχαmεντοσασ, αγονιστασ ε ανταγονιστασ, ρεα⌡εσ 
αδϖερσασ α mεδιχαmεντο, ιντερα⌡εσ ε ινχοmπατιβιλιδαδε mεδιχαmεντοσασ. 9. Βλοθυεαδορεσ νευροmυσχυλαρεσ 
ε ανεστσιχοσ. 10. Αντι−ινφλαmατ⌠ριοσ. 11. Φ〈ρmαχοσ ε σιστεmα χαρδιοϖασχυλαρ. 12. Αντιmιχροβιανοσ. 13. 
Μανιπυλαο δε mεδιχαmεντοσ. 14. Αντισσπτιχοσ ε δεσινφεταντεσ. 15. Πρεπαρο δε σολυ⌡εσ. 16. Παδρονιζαο 
δε τχνιχασ ε χοντρολε δε θυαλιδαδε. 17. Βιοσσεγυρανα. 18. Φαρmαχοϖιγιλνχια. 19. Προχεδιmεντοσ πρ−
αναλτιχοσ: οβτενο, χονσερϖαο, τρανσπορτε ε mανυσειο δε αmοστρασ βιολ⌠γιχασ δεστιναδασ ◊ αν〈λισε, χολετα, 
mανιπυλαο, πρεπαρο ε τρανσπορτε δε σανγυε, υρινα ε φλυιδοσ βιολ⌠γιχοσ. 20. Προχεδιmεντοσ αναλτιχοσ 
απλιχαδοσ ◊σ πρινχιπαισ δοσαγενσ λαβορατοριαισ: αν〈λισεσ βιοθυmιχασ δε σανγυε, υρινα ε φλυιδοσ βιολ⌠γιχοσ, 
βιοθυmιχα χλνιχα, χιτολογια δε λθυιδοσ βιολ⌠γιχοσ. 21. Εξαmεσ βιοθυmιχοσ: ϖαλορεσ δε ρεφερνχια. 22. 
Χαρβοιδρατοσ: χλασσιφιχαο δοσ χαρβοιδρατοσ, mεταβολισmο ε mτοδοσ δε δοσαγεm δα γλιχοσε. 23. Λιπδεοσ: 
mεταβολισmο ε mτοδοσ δε δοσαγεm. 24. Λιποπροτενασ: χλασσιφιχαο ε δοσεαmεντο. 25. Προτενασ εσπεχφιχασ: 
χλασσιφιχαο ε mτοδοσ δε δοσαγεm. 26. Φυνο ηεπ〈τιχα: χορρελαο χοm ενζινασ σριχασ, mεταβολισmο δα 
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βιλιρρυβινα, mτοδοσ λαβορατοριαισ, χορρελα⌡εσ χλνιχο−πατολ⌠γιχασ. 27. Ενζιmολογια χλνιχα: πρινχπιοσ, 
χορρελα⌡εσ χλνιχο−πατολ⌠γιχασ. 28. Εξαmεσ ενδοχρινολ⌠γιχοσ. 29. Ηεmατολογια, ηεmοστασια, ηεmοτεραπια ε 
Ιmυνο−ηεmατολογια, ηεmοϖιγιλνχια δε ινχιδεντεσ τρανσφυσιοναισ ιmεδιατοσ ε ταρδιοσ, βιοσσεγυρανα εm 
ηεmοτεραπια. 30. Υριν〈λισε. 31. Μιχροβιολογια χλνιχα (βαχτεριολογια, mιχολογια, ϖιρολογια ε παρασιτολογια). 32. 
Αντιχορποσ: Ιmυνιδαδε ηυmοραλ, Ιmυνιδαδε χελυλαρ, σιστεmα χοmπλεmεντο, ιmυνολογια νασ δοενασ 
ινφεχχιοσασ. 33. Μτοδοσ παρα δετεχο δε αντγενοσ ε αντιχορποσ: ρεα⌡εσ δε πρεχιπιταο, αγλυτιναο, 
ηεm⌠λισε, ιmυνοφλυορεσχνχια, τεστεσ ιmυνοενζιm〈τιχοσ, ιmυνογλοβυλινασ, ρεα⌡εσ σορολ⌠γιχασ (αγλυτιναο, 
πρεχιπιταο, ιmυνοφλυορεσχνχια). 34. Ηεmογασιmετρια. 35. Οβσερϖα⌡εσ γεραισ παρα τοδασ ασ δοσαγενσ, 
χυρϖασ δε χαλιβραο; χολορα⌡εσ εσπεχιαισ ε ιντερπρεταο δε ρεσυλταδοσ. 
 
ΦΙΣΙΟΤΕΡΑΠΕΥΤΑ 
1. Φισιοτεραπια Απλιχαδα α Πεδιατρια: αϖαλιαο, ρεχm−νασχιδο δε ρισχο/πρεmατυριδαδε, ενχεφαλοπατιασ ινφαντισ 
νο προγρεσσιϖασ (παραλισια χερεβραλ), τρανστορνοσ ινϖασιϖοσ δο δεσενϖολϖιmεντο (Τρανστορνο δο Εσπεχτρο 
Αυτιστα. ΤDΑΗ), νευροφιβροmατοσε, mαλφορmα⌡εσ χονγνιτασ (Ηιδροχεφαλια, Μιελοmενινγοχελε, Μιχροχεφαλια, 
π τορτο χονγνιτο, ΠΒΟ, τορχιχολο χονγνιτο, λυξαο χονγνιτα δε θυαδριλ, αρτρογριποσε mλτιπλα χονγνιτα), 
ασmα βρονθυιχα; δοενα δα mεmβρανα ηιαλινα, πσιχοmοτριχιδαδε: αϖαλιαο πσιχοmοτορα (χονχειτοσ 
πσιχοmοτορεσ, χαραχτερστιχασ γεραισ δασ διφερεντεσ εταπασ δο δεσενϖολϖιmεντο ε mοϖιmεντο, χαραχτερστιχασ 
πσιχοmοτορασ εm χριανασ δε 0 α 11 ανοσ). 2. Φισιοτεραπια Απλιχαδα Σαδε δα Μυληερ: ασσιστνχια 
φισιοτεραπυτιχα πρ−ναταλ (αϖαλιαο ε οριεντα⌡εσ, εξερχχιοσ να γραϖιδεζ, χινεσιοτεραπια νο πρ−παρτο, 
ασσιστνχια φισιοτεραπυτιχα νο πυερπριο, ασσιστνχια φισιοτεραπυτιχα νο αλειταmεντο mατερνο, ασσιστνχια 
φισιοτεραπυτιχα να ινχοντιννχια υριν〈ρια (τιποσ δε δισφυνο δε ελιmιναο, εξαmεσ διαγν⌠στιχοσ, αϖαλιαο 
φισιοτεραπυτιχα, τχνιχασ δε τραταmεντο). 3. Φισιοτεραπια Απλιχαδα α Σαδε δο Ιδοσο: επιδεmιολογια δο 
ενϖεληεχιmεντο νο Βρασιλ ε νο mυνδο, ασπεχτοσ βιοπσιχοσσοχιαισ δο ενϖεληεχιmεντο, αϖαλιαο αmπλιαδα δο 
ιδοσο, ινχοντιννχια υριν〈ρια, ινσυφιχινχια φαmιλιαρ, Ιατρογενια, ινσταβιλιδαδεσ ποστυραισ ε θυεδασ, ινσυφιχινχια 
χερεβραλ (Αλζηειmερ, Dεmνχιασ, Παρκινσον), οστεοποροσε, δισφυν⌡εσ ρευmατολ⌠γιχασ, αϖαλιαο, ιντερϖενο 
(Οστεοαρτροσε; Γοτα ριχα; Αρτριτε Ρευmατ⌠ιδε), mοδελοσ δε ασσιστνχια αο ιδοσο. 4. Ηανσενασε: χλασσιφιχαο 
δοσ τιποσ δε ηανσενασε, αϖαλιαο σιmπλιφιχαδα νευρολ⌠γιχα. 5. Εδυχαο εm Σαδε. 6. Ατιϖιδαδε Φσιχα εm 
Γρυποσ Εσπεχιαισ (ΗΑΣ, DΜ, ΙDΟΣΟΣ). 7. Πολτιχα δε Σαδε δο Τραβαληαδορ. 8. ΗΑΣ/DΜ. 9. Προmοο δα Σαδε. 
10. Ταβαχο: Προγραmα Ναχιοναλ δε Χοντρολε δο Ταβαγισmο. 
 
ΦΟΝΟΑΥDΙΛΟΓΟ 
1. Μεχανισmοσ φσιχοσ δα χοmυνιχαο οραλ. 2. Dεσενϖολϖιmεντο δα λινγυαγεm: ασπεχτοσ τε⌠ριχοσ, 
ανατοmοφισιολ⌠γιχοσ ε οσ ατρασοσ δε λινγυαγεm εm υmα περσπεχτιϖα πραγm〈τιχα. 3. Πρεϖενο δοσ διστρβιοσ 
δα χοmυνιχαο οραλ ε εσχριτα, ϖοζ ε αυδιο. 4. Dιστρβιοσ ε αλτερα⌡εσ δα λινγυαγεm οραλ ε εσχριτα, φαλα, ϖοζ, 
αυδιο, φλυνχια ε δεγλυτιο. 5. Αϖαλιαο, χλασσιφιχαο ε τραταmεντο δοσ διστρβιοσ δα ϖοζ, φλυνχια, αυδιο, 
τρανστορνοσ δα mοτριχιδαδε οραλ ε λινγυαγεm. 6. Προχεσσαmεντο αυδιτιϖο χεντραλ. 7. Ατυαο φονοαυδιολ⌠γιχα 
να ρεχυπεραο δε παχιεντεσ δασ υνιδαδεσ ηοσπιταλαρεσ ε δε ατενο β〈σιχα. 8. Τρανστορνοσ δε λινγυαγεm 
ασσοχιαδοσ α λεσ⌡εσ νευρολ⌠γιχασ.  
 
ΓΕΣΤΟΡ DΕ DΕΣΑΣΤΡΕ 
1. Ινστρυο Νορmατιϖα ν≡ 1 δε 2012 θυε εσταβελεχε προχεδιmεντοσ ε χριτριοσ παρα α δεχρεταο δε σιτυαο 
δε εmεργνχια ου εσταδο δε χαλαmιδαδε πβλιχα πελοσ Μυνιχπιοσ, Εσταδοσ ε πελο Dιστριτο Φεδεραλ, ε παρα ο 
ρεχονηεχιmεντο φεδεραλ δασ σιτυα⌡εσ δε ανορmαλιδαδε δεχρεταδασ πελοσ εντεσ φεδερατιϖοσ ε δ〈 ουτρασ 
προϖιδνχιασ. 2. Dεσαστρε, Dανο, Πρεϕυζο, Σιτυαο δε Εmεργνχια (ΣΕ), Dανοσ Συπορτ〈ϖεισ ε Συπερ〈ϖεισ; 
Εσταδο δε Χαλαmιδαδε Πβλιχα (ΕΧΠ). 3. Dανοσ Σριοσ; Χριτριοσ παρα Dεχρεταο δε Σιτυαο δε Εmεργνχια 
(ΣΕ) ου Εσταδο δε Χαλαmιδαδε Πβλιχα (ΕΧΠ). 4. Χοδιφιχαο Βρασιλειρα δε Dεσαστρεσ (ΧΟΒΡΑDΕ). 5. Οχορρνχιασ 
ε Ρεγιστρο. 6. Ρεδυο δο ρισχο. 7. Πρεϖενο. 8. Μιτιγαο (ρεδυζιρ ο ιmπαχτο). 9. Πρεπαραο (ρεδυζιρ ασ 
ϖυλνεραβιλιδαδεσ). 10. Μανεϕο δο δεσαστρε. 11. Ρεσποστα (διmινυιρ δανοσ ε περδασ); Ρεχυπεραο. 12. 
Ρεαβιλιταο (χυρτο πραζο). 13. Ρεχονστρυο (λονγο πραζο). 



                                                                                                            

Π〈γινα 42 δε 59 

 
 
 

ΓΕΣΤΟΡ DΕ ΡΙΣΧΟ 
1. Γερενχιαmεντο δε ρισχοσ: χονχειτοσ ε εστρατγιασ. 2. Χονχειτοσ ε τιποσ δε ρισχοσ. 3. Εϖεντο, χονσεθυνχια ε 
χαυσα. 4. Τραβαληο πρεϖεντιϖο. 5. Πλανεϕαmεντο δε ρεσποστασ ε εταπασ. 6. Μενσυραο δε ρισχοσ. 7. Ρεσποστα 
αοσ ρισχοσ. 8. Μονιτοραmεντο δε ρισχοσ. 9. Ρεγυλαmεντο δα γεστο δε ρισχοσ:   ΑΒΝΤ ΝΒΡ ΙΣΟ 31000 Γεστο δε 
Ρισχοσ − Πρινχπιοσ ε Dιρετριζεσ. 10. Γεστο δε Οπερα⌡εσ. 11. Γεστο δε Πεσσοασ. 12. Ηαβιλιδαδεσ δο Γεστορ δε 
Ρισχοσ. 13. Μετοδολογιασ. 14. Πολτιχα δε Γεστο δε Ρισχοσ Χορπορατιϖοσ (ΓΡΧ) δα Ανϖισα, Πορταρια ν≡ 854/2017. 
15. Ινστρυο Νορmατιϖα ν≡ 01/2016. 
 
ΓΕΣΤΟΡ Π∨ΒΛΙΧΟ 
1.Γεστο δε ρεχυρσοσ ηυmανοσ. 2. Χονσερϖαο δε βενσ, πατριmνιοσ ε ρεχυρσοσ πβλιχοσ. 3. Πλανεϕαmεντο, 
γερενχιαmεντο ε οτιmιζαο δε προϕετοσ ε προχεσσοσ. 4. Ελαβοραο ε γεστο δε πολτιχασ πβλιχασ. 5. Χοντρατοσ 
ε λιχιτα⌡εσ. 6. Χοντρολε δε οραmεντοσ. 7. Γεστο δε λιχιτα⌡εσ. 8. Ασσεσσορια πολτιχα. 9. Αϖαλιαο δε 
περφορmανχε ινστιτυχιοναλ. 10. Τχνιχασ δε νεγοχιαο. 11. Πολτιχασ πβλιχασ ε σοχιαισ. 12. Λει δε 
Ρεσπονσαβιλιδαδε Φισχαλ. 13. Προϕετοσ Πβλιχοσ. 14. Ρεσπονσαβιλιδαδε Σοχιαλ. 15, Λει ν≡ 13.303/2016. 16. 
Αδmινιστραο Πβλιχα ε ο Πρινχπιο δα Λεγαλιδαδε. 
 
ΗΙΣΤΟΡΙΑDΟΡ 
1. Ο εστατυτο επιστεmολ⌠γιχο δα ηιστ⌠ρια. 2. Ηιστ⌠ρια, ηιστοριογραφια ε ηιστοριχιδαδε. 3. Τεmπο ηιστ⌠ριχο ε 
εξπερινχια. 4. Υσοσ δο χοντεξτο. 5. Οβϕετιϖιδαδε ε συβϕετιϖιδαδε εm ηιστ⌠ρια. 6.  Ο παρτιχυλαρ ε ο γεραλ. 7. 
Ηιστ⌠ρια, ϖερδαδε ε προϖα. 8. Ρετ⌠ριχα ε χονηεχιmεντο ηιστ⌠ριχο. 9. Ηιστ⌠ρια ε mεm⌠ρια. 10. Ηιστ⌠ρια ε 
ιδεντιδαδεσ σοχιαισ. 11. Α ναρρατιϖα ηιστ⌠ριχα. 12.  Ο mτοδο ηιστ⌠ριχο. 13. Ο υσο δοσ χονχειτοσ πελο ηιστοριαδορ. 
14. Α χονστρυο δο οβϕετο ηιστ⌠ριχο. 15. Α οπεραο ηιστοριογρ〈φιχα: λυγαρ σοχιαλ, πρ〈τιχασ ε τεξτο. 16. Αρθυιϖο, 
χοmπρεενσο/εξπλιχαο ε ρεπρεσενταο. 17. Οσ χονχειτοσ αντιγο ε mοδερνο δε ηιστ⌠ρια. 18. Α ηιστ⌠ρια−
προβλεmα. 19. Εσχαλασ δε αν〈λισε. 20. Τεοριασ ε φιλοσοφιασ δα ηιστ⌠ρια. 21. Α δισχιπλιναριζαο δα ηιστ⌠ρια. 22. Α 
ηιστ⌠ρια χοmο χινχια σοχιαλ. 
 
ϑΟΡΝΑΛΙΣΤΑ 
1. Τεορια δα Χοmυνιχαο: χορρεντεσ τε⌠ριχασ, πρινχιπαισ λινηασ δε πενσαmεντο, ϑορναλισmο χοντεmπορνεο; 
2. Φυνδαmεντοσ δο ϑορναλισmο: ηιστ⌠ρια, πρ〈τιχασ πασσαδασ ε ατυαισ, ιντερεσσε πβλιχο, ιmπαρχιαλιδαδε, γνεροσ 
ϕορναλστιχοσ; 3. Φυνδαmεντοσ δα λινγυαγεm αυδιοϖισυαλ: ρ〈διο, Τς, ιντερνετ ε ασ τρανσφορmα⌡εσ χαυσαδασ πελα 
ρεϖολυο διγιταλ; 4. Σεmι⌠τιχα: σιγνο, σιγνιφιχαδο, σιγνιφιχαο, προδυο δε σεντιδοσ, τεοριασ σεmι⌠τιχασ, 
ελεmεντοσ εσττιχοσ; 5. Χοmυνιχαο Χοmπαραδα: προδυο ε χονσυmο δε ινφορmαο, χοντρολε, 
ιντερναχιοναλιζαο, προχεσσοσ σοχιαισ, εχονmιχοσ ε πολτιχοσ δα Χοmυνιχαο; 6. ⊃τιχα ϑορναλστιχα: ϖαλορεσ 
υνιϖερσαισ ε ρελατιϖοσ, διρειτοσ αυτοραισ, λιβερδαδε δε ιmπρενσα, ρεσπονσαβιλιδαδε, πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ, 
Χ⌠διγο δε ⊃τιχα; Τελεϕορναλισmο: προδυο, παυτα, γραϖαο ε εδιο εm Τς, τεχνολογιασ ε φορmατοσ; 7. Ραδιο 
ϕορναλισmο: σοm, λοχυο, προδυο δε προγραmασ ραδιοφνιχοσ, ρεπορταγενσ; 8. Ρεδαο ϑορναλστιχα: λιδε, 
πιρmιδε ινϖερτιδα, εστρυτυρα τεξτυαλ, πρ〈τιχα δε δεσενϖολϖιmεντο δε τεξτοσ; 9. Φοτοϕορναλισmο: τχνιχασ, 
φοτογραφια διγιταλ, φοτορρεπορταγεm, αν〈λισε ε εδιο δε ιmαγενσ, προδυο δε φοτογραφιασ εm χαmπο ε εm 
εστδιο; 10. Τχνιχασ δε Απυραο ε Εντρεϖιστα: χριαο δε παυτασ, οβσερϖαο, πεσθυισα, εσχυτα, χηεχαγεm, 
εντρεϖιστα ε φοντεσ δε ινφορmαο; 11. Εδιτοραο: εσττιχα, εδιο δε φοτοσ, βανχο δε ιmαγενσ, πλανεϕαmεντο 
ε προδυο; 12. ϑορναλισmο Dιγιταλ: προδυο δε νοτχιασ παρα σιτεσ ε ρεδεσ σοχιαισ, λινγυαγενσ, τενδνχιασ, 
χοντεδοσ mυλτιπλαταφορmασ; 13. ϑορναλισmο Ιmπρεσσο: πρ〈τιχα δε ρεπορταγεm παρα οσ διϖερσοσ ϖεχυλοσ 
ιmπρεσσοσ (ϕορναισ, ρεϖιστασ, φοληετινσ). 
 
Μ⊃DΙΧΟ ΧΛ⊆ΝΙΧΟ ΓΕΡΑΛ 
1. Σνδροmεσ χοροναριανασ αγυδασ; 2. Ινσυφιχινχια χαρδαχα; 3. Τροmβοεmβολια; 4. Dοενασ χερεβροϖασχυλαρεσ; 
5. Dιστρβιοσ ηιδροελετρολτιχοσ; 6. Dοενασ ινφεχχιοσασ χοmυνσ; 7. Ασmα ε DΠΟΧ; 8 Ινσυφιχινχια χαρδαχα;  
9. Dιαβετεσ Μελλιτυσ; 10. Dοενασ δα Τιρε⌠ιδε; 11. Ινσυφιχινχια ρεναλ; 12. Ηιπερτενσο αρτεριαλ σιστmιχα;  
13. Αβορδαγεm χλνιχα δασ αρριτmιασ χαρδαχασ συπραϖεντριχυλαρεσ; 14. Πνευmονιασ; 15. Γαστριτε, ∨λχερα 
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ππτιχα; 16. Dισπεπσια σεm λχερα ε δορ τορ〈χιχα νο χαρδαχα; 17. Αβορδαγεm δο παχιεντε χοm διαρρεια, 
Dοενα ιντεστιναλ ινφλαmατ⌠ρια; 18. Νεοπλασιασ δο εστmαγο ε δο ιντεστινο γροσσο; 19. Πανχρεατιτε;  
20. Ηεπατιτεσ ϖιραισ; 21. Χιρροσε ηεπ〈τιχα; 22. Dοενα δα ϖεσχυλα βιλιαρ ε δοσ δυχτοσ βιλιαρεσ; 23. Αβορδαγεm 
δασ ανεmιασ; 24. Λευχοπενια ε λευχοχιτοσε; 25. Αβορδαγεm δο παχιεντε χοm λινφαδενοπατια ε εσπλενοmεγαλια; 
26. Αβορδαγεm δο παχιεντε χοm σανγραmεντο ε τροmβοσε; 27. Dισλιπιδεmια; 28. Αναφιλαξια, αλεργια α πιχαδασ 
δε ινσετοσ, αλεργια mεδιχαmεντοσα; 29. Ρεα⌡εσ αδϖερσασ ◊σ δρογασ ε αοσ αλιmεντοσ; 30. Αρτριτε ρευmατοιδε; 
31. Γοτα ε mεταβολισmο δο 〈χιδο ριχο; 32. Dορσαλγια ε χερϖιχοαλγιασ; 33. Αβορδαγεm χλνιχα δο παχιεντε φεβριλ; 
34. Τυβερχυλοσε ε Ηανσενασε; 35. Ινφεχ⌡εσ σεξυαλmεντε τρανσmισσϖεισ, Σνδροmε δε Ιmυνοδεφιχινχια 
Αδθυιριδα; 36. Γριπε ε ρεσφριαδο; 37. Αβορδαγεm χλνιχα δασ οροφαρινγιτεσ αγυδασ; 38. Παρασιτοσεσ ιντεστιναισ; 
39. Πρινχπιοσ δα αντιβιοτιχοτεραπια; 40. Σνχοπε ε χεφαλειασ; 41. Ιντερπρεταο δοσ διστρβιοσ ηιδροελετρολτιχοσ 
ε αχιδοβ〈σιχοσ; 42. Σαδε δα Μυληερ: πρ−ναταλ, παρτο ε πυερπριο, ραστρεαmεντο δοσ χνχερεσ δε mαmα ε χολο 
δο τερο, αφεχ⌡εσ γινεχολ⌠γιχασ, χλιmατριο/ mενοπαυσα, ιmυνιζαο, αλειταmεντο mατερνο; 43. Σαδε δα 
Χριανα に αχοmπανηαmεντο δο δεσενϖολϖιmεντο ε χρεσχιmεντο δα χριανα: συπλεmενταο χοm ϖιταmινασ ε 
mινεραισ, αλιmενταο σαυδ〈ϖελ δε αχορδο χοm α ιδαδε, ιmυνιζαο, πατολογιασ δα ινφνχια, χριανα ϖτιmα δε 
ϖιολνχια δοmστιχα; 44. Σαδε δο Αδολεσχεντε; 45. Σαδε δο Ιδοσο; 46. Σαδε δο Ηοmεm; 47. Μανεϕο χλνιχο 
Dενγυε, Ζιχα, Χηικυνγυνψα ε Φεβρε Αmαρελα. 
 
Μ⊃DΙΧΟ ςΕΤΕΡΙΝℑΡΙΟ 
1. Χ⌠διγο δε ⊃τιχα; 2. Χλνιχα mδιχα ϖετεριν〈ρια; 3. Μτοδοσ Επιδεmιολ⌠γιχοσ απλιχαδοσ ◊ σαδε πβλιχα; 4. 
Πλανεϕαmεντο, ιmπλανταο ε αϖαλιαο δε Προγραmασ δε Χοντρολε δε Ανιmαισ Σιναντρ⌠πιχοσ, ςετορεσ ε 
Πεονηεντοσ; 5. Πρινχιπαισ ζοονοσεσ δε ιντερεσσε εm σαδε πβλιχα υρβανα: Ραιϖα, Λεπτοσπιροσε ε Dενγυε, 
Ζοονοσεσ εmεργεντεσ: Λεισηmανιοσε, Φεβρε Αmαρελα ε Ηανταϖιροσε; 6. ςιγιλνχια σανιτ〈ρια δε αλιmεντοσ, 
Ενφερmιδαδεσ τρανσmιτιδασ πορ αλιmεντοσ, Λεγισλαο σανιτ〈ρια ρελατιϖα αο χοντρολε δε αλιmεντοσ. 
 
ΝΥΤΡΙΧΙΟΝΙΣΤΑ 
1. Νυτριο Ηυmανα: Χονχειτοσ β〈σιχοσ δε αλιmενταο ε νυτριο, mαχρονυτριεντεσ ε mιχρονυτριεντεσ, 
mεταβολισmο ενεργτιχο, γαστο ενεργτιχο τοταλ δε ινδιϖδυοσ ε σευσ φατορεσ δετερmιναντεσ, ϖαλορ ενεργτιχο 
τοταλ δοσ αλιmεντοσ, mτοδοσ δε αϖαλιαο δο εσταδο νυτριχιοναλ, χυιδαδοσ νυτριχιοναισ νοσ διφερεντεσ χιχλοσ 
δα ϖιδα: γεσταντε, νυτριζ, πρ−εσχολαρ, εσχολαρ, αδολεσχεντε, αδυλτοσ ε ιδοσο; 2. Ηιγιενε δε Αλιmεντοσ: χονχειτο 
ε οβϕετιϖοσ δα ηιγιενε δοσ αλιmεντοσ, πρεϖενο ε χοντρολε δασ πρινχιπαισ δοενασ ϖειχυλαδασ πορ αλιmεντοσ, 
προχεδιmεντοσ δε ηιγιενιζαο εm αλιmενταο ε Νυτριο, αϖαλιαο δα θυαλιδαδε δοσ αλιmεντοσ; 3. Dιεττιχα: 
αϖαλιαο νυτριχιοναλ, πλανεϕαmεντο, χ〈λχυλο ε αν〈λισε δε διετασ παρα ινδιϖδυοσ ε χολετιϖιδαδεσ; 4. Αϖαλιαο 
Νυτριχιοναλ: mτοδοσ ε τχνιχασ δε αϖαλιαο δο εσταδο νυτριχιοναλ, mτοδοσ δε αβορδαγεm δα ινγεστο 
διεττιχα ε αϖαλιαο δα ινφορmαο διεττιχα, mεδιδασ βιοθυmιχασ, εξαmε χλνιχο, αντροποmετρια; 5. Πατολογια 
δα Νυτριο ε Dιετοτεραπια: αβορδαγεm δοσ ασπεχτοσ ρελαχιοναδοσ αο παπελ δο νυτριχιονιστα νο χυιδαδο 
νυτριχιοναλ αο ενφερmο, νυτριο νασ δοενασ γαστροιντεστιναισ (βοχα, εσφαγο, εστmαγο ε ιντεστινοσ), 
νυτριο να οβεσιδαδε, mαγρεζα, δεσνυτριο ε χαρνχιασ νυτριχιοναισ, νυτριο νασ δοενασ ηεπ〈τιχασ ε 
πανχρε〈τιχασ, νυτριο νοσ τρανστορνοσ αλιmενταρεσ, νυτριο νοσ διστρβιοσ mεταβ⌠λιχοσ, δοενασ ενδ⌠χρινασ; 
6. Νυτριο mατερνο−ινφαντιλ: αϖαλιαο νυτριχιοναλ, δετερmιναο δασ νεχεσσιδαδεσ νυτριχιοναισ να γεσταο, 
νο λαχτεντε, νο πριmειρο ανο δε ϖιδα, νο πρ−εσχολαρ ε εσχολαρ αλm δοσ ασπεχτοσ νυτριχιοναισ δο αλειταmεντο 
mατερνο; 7. Πολτιχασ ε Προγραmασ δε Αλιmενταο ε Νυτριο: χονχειτυαο δε νυτριο ε σαδε πβλιχα, 
επιδεmιολογια νυτριχιοναλ, σεγυρανα αλιmενταρ ε νυτριχιοναλ, πολτιχα ε προγραmασ δε αλιmενταο ε νυτριο 
νο Βρασιλ, ατυαο δο νυτριχιονιστα νο χυιδαδο νυτριχιοναλ να Ατενο Β〈σιχα α Σαδε πορ νϖεισ δε ιντερϖενο, 
χαρ〈τερ δασ α⌡εσ ε αβορδαγεm δο χυρσο δε ϖιδα, γεστο δασ α⌡εσ δε αλιmενταο ε νυτριο; 8. Χυιδαδο 
νυτριχιοναλ: διαγν⌠στιχο, προmοο δα σαδε, πρεϖενο δε δοενασ, τραταmεντο/χυιδαδο/ασσιστνχια δο 
ινδιϖδυο, φαmλια ε χοmυνιδαδε, δε χαρ〈τερ υνιϖερσαλ ε εσπεχφιχο; 9. Εδυχαο Νυτριχιοναλ: εστρατγιασ παρα ο 
δεσενϖολϖιmεντο δε προγραmασ ε πλανοσ δε εδυχαο; 10. ⊃τιχα Προφισσιοναλ ε Βιοτιχα: χονχειτοσ, 
φυνδαmεντα⌡εσ ε δεφινι⌡εσ; 11. Ο Χ⌠διγο δε ⊃τιχα δο Νυτριχιονιστα, Λει δε Ρεγυλαmενταο δα Προφισσο δε 
Νυτριχιονιστα ε πρινχιπαισ λεισ, πορταριασ ε ρεσολυ⌡εσ δο mβιτο δε ατυαο δο προφισσιοναλ.  
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ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ ΛΙΧΕΝ∩Α ΠΛΕΝΑ ΕΜ ΠΕDΑΓΟΓΙΑ (ΖΟΝΑ ΡΥΡΑΛ) ε (ΖΟΝΑ ΥΡΒΑΝΑ) 
1. Λει Φεδεραλ ν≡ 8.069/1990 に Εστατυτο δα Χριανα ε δο Αδολεσχεντε: Ττυλο Ι に Dασ Dισποσι⌡εσ Πρελιmιναρεσ. 
Χαπτυλο ΙΙ に Dο Dιρειτο ◊ λιβερδαδε, αο ρεσπειτο ε ◊ Dιγνιδαδε. Χαπτυλο Ις に Dο Dιρειτο ◊ Εδυχαο, ◊ Χυλτυρα, 
αο Εσπορτε α αο Λαζερ, χοm ρεσπεχτιϖασ ατυαλιζα⌡εσ; 2. Λει Φεδεραλ ν≡ 9.394/1996 に Λει δε Dιρετριζεσ ε Βασεσ 
δα Εδυχαο Ναχιοναλ: Αρτιγοσ 2≡, 3≡, 4≡, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 58, 59, 61; 3. Ρεσολυο ΧΝΕ/ΧΠ 2/2017 
θυε ινστιτυι ε οριεντα α ιmπλανταο δα Βασε Ναχιοναλ Χοmυm Χυρριχυλαρ, α σερ ρεσπειταδα οβριγατοριαmεντε 
αο λονγο δασ εταπασ ε ρεσπεχτιϖασ mοδαλιδαδεσ νο mβιτο δα Εδυχαο Β〈σιχα; 4. Βασε Ναχιοναλ Χοmυm 
Χυρριχυλαρ: Εδυχαο Ινφαντιλ ε Ενσινο Φυνδαmενταλ. Βρασλια: ΜΕΧ/Σεχρεταρια δε Εδυχαο Β〈σιχα, 2017: 
χοmπετνχιασ γεραισ, mαρχοσ λεγαισ, φυνδαmεντοσ πεδαγ⌠γιχοσ ε ο ενσινο φυνδαmενταλ νο χοντεξτο δα 
Εδυχαο Β〈σιχα; 5. Ρεσολυο ν≡ 04/2010 ΧΝΕ/ΧΕΒ θυε ινστιτυι ασ Dιρετριζεσ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ Γεραισ 
παρα α Εδυχαο Β〈σιχα; 6. Ρεσολυο ν≡ 04/2009 − ΧΝΕ/ΧΕΒ θυε ινστιτυι Dιρετριζεσ Οπεραχιοναισ παρα ο 
Ατενδιmεντο Εδυχαχιοναλ Εσπεχιαλιζαδο να Εδυχαο Εσπεχιαλ; 7. Ρεσολυο ν≡ 03/2010 − ΧΝΕ/ΧΕΒ に Ινστιτυι 
Dιρετριζεσ Οπεραχιοναισ παρα α Εδυχαο δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ; 8. Ρεσολυο ν≡ 01/2004 に ΧΝΕ/ΧΠ θυε ινστιτυι 
ασ Dιρετριζεσ Χυρριχυλαρεσ Ναχιοναισ παρα α Εδυχαο δασ ρελα⌡εσ τνιχο−ραχιαισ ε παρα ο ενσινο δε ηιστ⌠ρια ε 
χυλτυρα αφρο−βρασιλειρα ε αφριχανα; 9. Προγραmα Βρασιλ Αλφαβετιζαδο (ΜΕΧ); 10. Dιρετριζεσ Ναχιοναισ παρα α 
Εδυχαο Εσπεχιαλ να Εδυχαο Β〈σιχα; 11. Πολτιχα Ναχιοναλ δε Εδυχαο Εσπεχιαλ να Περσπεχτιϖα δα Εδυχαο 
Ινχλυσιϖα; 12. Dεχρετο ν≡ 7.611/2011 θυε δισπ⌡ε σοβρε α εδυχαο εσπεχιαλ, ο ατενδιmεντο εδυχαχιοναλ 
εσπεχιαλιζαδο ε δ〈 ουτρασ προϖιδνχιασ; 13. Λει ν≡ 13.146/2015 θυε ινστιτυι α Λει Βρασιλειρα δε Ινχλυσο δα 
Πεσσοα χοm Dεφιχινχια (Εστατυτο δα Πεσσοα χοm Dεφιχινχια); 14. Dεχρετο Φεδεραλ ν° 6.949/2009 θυε τραζ α 
Χονϖενο σοβρε οσ Dιρειτοσ δασ Πεσσοασ χοm Dεφιχινχια に (Χονϖενο Ιντερναχιοναλ σοβρε οσ διρειτοσ δασ 
πεσσοασ χοm δεφιχινχια ε σευ προτοχολο φαχυλτατιϖο, ασσιναδοσ εm Νοϖα Ψορκ, εm 30 δε mαρο δε 2007). 
 
ΠΣΙΧΛΟΓΟ 
1. Ρεδε δε Ατενο Πσιχοσσοχιαλ: χοmπονεντεσ ε ατριβυι⌡εσ; 2. Πολτιχα πβλιχα δε Σαδε Μενταλ νο Βρασιλ; 3. 
Αχοληιmεντο να Σαδε Μενταλ; 4. Νο⌡εσ δε γρυπαλιδαδε (φυνχιοναmεντο, τιποσ, mετοδολογια); 5. 
Πσιχοτεραπιασ (ινδιϖιδυαλ ε γρυπαλ); 6. Πσιχοτεραπια ινφαντιλ (ινδιϖιδυαλ ε γρυπαλ); 7. Dιαγν⌠στιχο πσιχολ⌠γιχο εm 
Σαδε Μενταλ; 8. Εντρεϖιστα ινιχιαλ; 9. Πσιχοπατολογια (τρανστορνοσ mενταισ); 10. Χονχειτοσ δο προχεσσο δε 
σαδε mενταλ/δοενα mενταλ; 11. Ατενδιmεντο ◊ ποπυλαο εm σιτυαο δε ρυα; 12. Σαδε mενταλ να Ατενο 
Β〈σιχα ε να Ατενο Εσπεχιαλιζαδα; 13. Ρεφορmα πσιθυι〈τριχα/Λυτα Αντιmανιχοmιαλ; 14. Νο⌡εσ δε Αν〈λισε 
Ινστιτυχιοναλ (πρινχπιοσ, ϖ〈ριασ χορρεντεσ.); 15. Τεοριασ δα Περσοναλιδαδε; 16. Τεοριασ δο δεσενϖολϖιmεντο 
πσθυιχο ε χογνιτιϖο δα χριανα; 17. Φασεσ δο Dεσενϖολϖιmεντο πσθυιχο ηυmανο (Ινφνχια/αδυλτο/ςεληιχε); 18. 
Τεοριασ ε Τχνιχασ πσιχολ⌠γιχασ; 19. Μανεϕο δε χρισε; 20. Πολτιχασ πβλιχασ σοβρε 〈λχοολ ε ουτρασ δρογασ; 21. 
Ρεδυο δε δανοσ να χλνιχα δε 〈λχοολ ε ουτρασ δρογασ; 22. Νο⌡εσ δα Χλνιχα Πσιχολ⌠γιχα; 23. Σεξυαλιδαδε 
Ηυmανα. 
 
ΤΕΡΑΠΕΥΤΑ ΟΧΥΠΑΧΙΟΝΑΛ 
1. Φυνδαmεντοσ δα Τεραπια Οχυπαχιοναλ: ανατοmια ηυmανα, βιοθυmιχα, χιτολογια, ηιστολογια ε εmβριολογια, 
βιολογια ηυmανα, νευρολογια, ορτοπεδια, φυνδαmεντοσ δα εξπρεσσο ε χοmυνιχαο ηυmανα; 2. Χονστιτυιο 
δο Χαmπο, τενδνχιασ χοντεmπορνεασ εm Τεραπια Οχυπαχιοναλ; 3. Ατιϖιδαδεσ ε ρεχυρσοσ τεραπυτιχοσ: 
ρεπερτ⌠ριο δε ατιϖιδαδεσ, ατιϖιδαδε λδιχα, ρεχυρσοσ τεχνολ⌠γιχοσ; 4. Τεραπια οχυπαχιοναλ νο χαmπο σοχιαλ: 
σαδε δο τραβαληαδορ; 5. Τεραπια οχυπαχιοναλ ε δεφιχινχια mενταλ; 6. Τεραπια οχυπαχιοναλ ε δεφιχινχια φσιχα: 
ασ αβορδαγενσ τεραπυτιχασ νευροmοτορασ, πρ⌠τεσεσ ε ⌠ρτεσεσ, ρεχυρσοσ τεραπυτιχοσ ε πσιχοmοτριχιδαδε; 7. 
Ρεαβιλιταο φσιχα: προγραmασ ηοσπιταλαρεσ; 8. Τεραπια οχυπαχιοναλ απλιχαδα ◊ γεροντολογια ε γεριατρια; 9. 
Ιντερφαχε αρτε ε σαδε. 
 
ΤΥΡΙΣΜΛΟΓΟ 
1. Τυρισmο ε Ηοσπιταλιδαδε; 2. Ασπεχτοσ Σοχιοχυλτυραισ ε Αmβιενταισ; 3. Λεγισλαο Τυρστιχα; 4. Εχονοmια; 5. 
Πολτιχασ Πβλιχασ δε Τυρισmο; 6. Πλανεϕαmεντο Τυρστιχο; 7. Γεστο δε Εmπρεσασ; 8. Εmπρεενδεδορισmο; 9. 
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⊃τιχα ε Μειο Αmβιεντε; 10. Χοmυνιχαο ε Τυρισmο; 11. Μαρκετινγ; 12. Πλανεϕαmεντο ε Οργανιζαο δε 
Εϖεντοσ; 13. Αλιmεντοσ ε Βεβιδασ; 14. Ηοτελαρια; 15. Νο⌡εσ δε Γεστο Αδmινιστρατιϖα ε Γεστο δε Πεσσοασ; 
16. Λογστιχα δε Τρανσπορτεσ; 17. Τυρισmο δε Νεγ⌠χιοσ. 

 
ΑΝΕΞΟ ΙΙΙ − ΑΤΡΙΒΥΙ∩∏ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ DΟΣ ΧΑΡΓΟΣ 

 

ΑΓΕΝΤΕ ΧΥΛΤΥΡΑΛ: 
Dεσενϖολϖερ προχεσσοσ δε ινιχιαο αρτστιχα παρα τυρmασ δε διφερεντεσ φαιξασ ετ〈ριασ, εm δι〈λογο χοm α εθυιπε 
ε συπερϖισο δα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Χυλτυρα; Ινσταυραρ προχεσσοσ αρτστιχο−πεδαγ⌠γιχοσ θυε ινστιγυεm α 
πεσθυισα ε χριαο αρτστιχα δε χριανασ ε αδολεσχεντεσ ϕυντο ◊ χοmυνιδαδε θυε ατυαm; Αρτιχυλαρ ασ προποστασ 
σοχιο−πεδαγ⌠γιχασ δα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Χυλτυρα ◊σ πολτιχασ δοσ εθυιπαmεντοσ αονδε ατυαm; Οργανιζαρ 
ε ενχαmινηαρ τοδοσ οσ χοντεδοσ ρελατιϖοσ αοσ ινστρυmενταισ δε πεσθυισα: ρελατ⌠ριοσ δε ατιϖιδαδεσ δεσχριτιϖο, 
ρεφλεξιϖο ε mενσαισ, ρεγιστροσ φοτογρ〈φιχοσ, πλανεϕαmεντο δεσχριτιϖο, χοντρολε δε πρεσενα ε αϖαλιαο δε 
ατιϖιδαδεσ σεmπρε θυε σολιχιταδοσ πελα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Χυλτυρα. 
 
ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΧΟΝΤΡΟΛΕ ΕΜ ΖΟΟΝΟΣΕΣ: Τραβαληο δε χαmπο, ϖιστορια ε φισχαλιζαο ζοοσσανιτ〈ρια; ζελαρ πελα 
σεγυρανα ε βεm εσταρ δοσ ανιmαισ σοβ α γυαρδα δο σερϖιο: Μανεϕαρ αδεθυαδαmεντε οσ ανιmαισ δε φορmα α 
mινιmιζαρ ο σευ εστρεσσε ε δεσχονφορτο; αλιmενταρ οσ ανιmαισ mαντιδοσ νοσ αλοϕαmεντοσ; λιmπαρ ε δεσινφεταρ 
τοδοσ οσ αmβιεντεσ, εθυιπαmεντοσ ε υτενσλιοσ υτιλιζαδοσ πελοσ ανιmαισ; αυξιλιαρ να ευταν〈σια δε ανιmαισ, 
θυανδο νεχεσσ〈ριο; αυξιλιαρ νοσ προχεδιmεντοσ χλνιχοσ, χιρργιχοσ ε αν〈τοmο−πατολ⌠γιχοσ ρεαλιζαδοσ νοσ 
ανιmαισ; ρεαλιζαρ α ϖαχιναο δοσ ανιmαισ χοm α δεϖιδα χοντενο, δε φορmα α εϖιταρ λεσ⌡εσ νοσ mεσmοσ ε 
αχιδεντεσ πορ mορδεδυρασ ε αρρανηαδυρασ; χολεταρ, ρεχεβερ, ιδεντιφιχαρ, προχεσσαρ ε αχονδιχιοναρ αmοστρασ 
παρα διαγν⌠στιχο λαβορατοριαλ; ρεαλιζαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ ου αφινσ αο σερϖιο δε χοντρολε δε ζοονοσεσ 
θυε σεϕαm νεχεσσ〈ριασ; αυξιλιαρ νασ α⌡εσ εδυχατιϖασ ρεαλιζαδασ πελο σερϖιο. 
 
ΑΓΕΝΤΕ DΕ ΤΡℜΝΣΙΤΟ Ε ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΕ: 
Εξεχυταρ, mεδιαντε πρϖιο πλανεϕαmεντο δα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Τρνσιτο, οπερα⌡εσ δε τρνσιτο, 
οβϕετιϖανδο α φισχαλιζαο δο χυmπριmεντο δασ νορmασ δε τρνσιτο; Λαϖραρ αυτο δε ινφραο, mεδιαντε 
δεχλαραο χοm πρεχισο ρελατ⌠ριο δο φατο ε συασ χιρχυνστνχιασ; Απλιχαρ ασ mεδιδασ αδmινιστρατιϖασ πρεϖιστασ 
εm λει, εm δεχορρνχια δε ινφραο εm τεσε; Ρεαλιζαρ α φισχαλιζαο οστενσιϖα δο τρνσιτο χοm α εξεχυο δε 
α⌡εσ ρελαχιοναδασ ◊ σεγυρανα δοσ υσυ〈ριοσ δασ ϖιασ υρβανασ; Ιντερφεριρ σοβρε ο υσο ρεγυλαρ δα ϖια, χοm 
mεδιδασ δε σεγυρανα, ταισ χοmο χοντρολαρ, δεσϖιαρ, λιmιταρ ου ιντερροmπερ ο φλυξο δε ϖεχυλοσ σεmπρε εm 
φυνο δε αχιδεντε αυτοmοβιλστιχο, σε φιζερ νεχεσσ〈ριο, ου θυανδο ο ιντερεσσε πβλιχο ασσιm ο δετερmιναρ; 
Τραταρ χοm ρεσπειτο ε υρβανιδαδε οσ υσυ〈ριοσ δασ ϖιασ πβλιχασ, προχεδενδο ◊ αβορδαγεm χοm οσ χυιδαδοσ ε 
τχνιχα δεϖιδοσ; Χοοπεραρ ε mαντερ ο εσπριτο δε σολιδαριεδαδε χοm οσ χοmπανηειροσ δε τραβαληο; Προχεδερ, 
πβλιχα ε παρτιχυλαρmεντε, δε φορmα θυε διγνιφιθυε α φυνο πβλιχα; Λεϖαρ ο χονηεχιmεντο δα αυτοριδαδε 
συπεριορ προχεδιmεντοσ ου ορδεm θυε ϕυλγαρ ιρρεγυλαρεσ να εξεχυο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο; Ζελαρ πελα λιϖρε 
χιρχυλαο δε ϖεχυλοσ ε πεδεστρεσ να ϖιασ υρβανασ δο mυνιχπιο, ρεπρεσενταδο αο χηεφε ιmεδιατο σοβρε 
δεφειτοσ ου φαλτα δε σιναλιζαο, ου αινδα ιmπερφει⌡εσ να ϖια χολοθυεm εm ρισχο οσ σευσ υσυ〈ριοσ. Εξερχερ 
σοβρε ασ ϖιασ υρβανασ δο mυνιχπιο οσ ποδερεσ δε πολχια αδmινιστρατιϖα δε τρνσιτο, χυmπρινδο ε φαζενδο 
χυmπριρ ο Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο に ΧΤΒ ε δεmαισ νορmασ περτινεντεσ; Παρτιχιπαρ δε χαmπανηασ 
εδυχατιϖασ δε τρνσιτο. 
 
ΑΝΑΛΙΣΤΑ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ: Πλανεϕαρ ε εξεχυταρ ο λεϖανταmεντο δε δαδοσ ϕυντο αοσ υσυ〈ριοσ οβϕετιϖανδο α 
ιmπλανταο δε σιστεmασ ινφορmατιζαδοσ. Dεσενϖολϖερ, ιmπλανταρ, δοχυmενταρ ε mαντερ σιστεmασ, σεγυινδο α 
mετοδολογια εσταβελεχιδα, υτιλιζανδο χονηεχιmεντοσ ε ρεχυρσοσ ινφορmατιζαδοσ απροπριαδοσ. Εξεχυταρ α 
mανυτενο δε ρεδεσ λοχαισ ενϖολϖενδο: χονφιγυραο δε εστα⌡εσ, Ιντερνετ, ε−mαιλσ ε χοmπαρτιληαmεντο δε 
δισποσιτιϖοσ. Προχεδερ ◊ ινσταλαο ε mανυτενο δε σοφτωαρε β〈σιχο ε απλιχατιϖοσ εm mιχροχοmπυταδορεσ, 
χονφορmε νεχεσσιδαδεσ δοσ υσυ〈ριοσ. Αϖαλιαρ τεχνιχαmεντε οσ σοφτωαρεσ φορνεχιδοσ πελοσ φαβριχαντεσ, 
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δεφινινδο α mεληορ χονφιγυραο παρα α ιντερφαχε ηαρδωαρε ε σοφτωαρε. Αναλισαρ ιmπαχτοσ ρελαχιοναδοσ ◊σ 
mυδανασ νασ χονφιγυρα⌡εσ δε σιστεmασ ε/ου ρεδεσ, ϖισανδο mινιmιζαρ α οχορρνχια δε προβλεmασ. 
Εσπεχιφιχαρ ε ιmπλανταρ νορmασ δε σεγυρανα νοσ σιστεmασ ινφορmατιζαδοσ ινσταλαδοσ. Πρεσταρ συπορτε τχνιχο 
αοσ υσυ〈ριοσ δο σιστεmα/ρεδε, εσχλαρεχενδο δϖιδασ νο θυε σε ρεφερε α σοφτωαρε ε/ου ηαρδωαρε, εξεχυτανδο 
χονφιγυρα⌡εσ, βυσχανδο φαχιλιταρ α οπεραχιοναλιζαο δοσ ρεχυρσοσ δισπονϖεισ. Ελαβοραρ ε απλιχαρ 
τρειναmεντοσ τχνιχοσ αοσ υσυ〈ριοσ, διϖυλγανδο ιντερναmεντε ασ χαραχτερστιχασ ε mοδο δε υτιλιζαο δοσ 
ρεχυρσοσ δε ινφορm〈τιχα εξιστεντεσ. Αδmινιστραρ ρεδεσ λοχαισ, χοντρολανδο ο δεσεmπενηο δοσ ρεχυρσοσ δε 
ηαρδωαρε ε σοφτωαρε, προχεδενδο ◊ ινσταλαο ε χονφιγυραο δε σιστεmασ σερϖιδορεσ. Παρτιχιπαρ δε προϕετοσ 
δε ρεδεσ (φσιχα ε λ⌠γιχα), ατυανδο χοmο φαχιλιταδορ ϕυντο α εθυιπεσ δε δεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ ε συπορτε 
αοσ υσυ〈ριοσ, πρεστανδο οριεντα⌡εσ τχνιχασ, βυσχανδο αγιλιζαρ ε ασσεγυραρ α θυαλιδαδε δοσ τραβαληοσ. 
Ιδεντιφιχαρ, νο mερχαδο, σολυ⌡εσ ενϖολϖενδο ηαρδωαρε ε σοφτωαρε, ϖισανδο ◊ οτιmιζαο δοσ τραβαληοσ 
δεσενϖολϖιδοσ, πρεστανδο οριεντα⌡εσ τχνιχασ, παρα α συα αθυισιο. Χοντρολαρ οσ προχεσσοσ δε συβστιτυι⌡εσ, 
ρεmανεϕαmεντοσ ε βαιξασ δε εθυιπαmεντοσ δε ινφορm〈τιχα, ασσεγυρανδο ο χυmπριmεντο δασ νορmασ ιντερνασ.  
 
ΑΡΘΥΙΤΕΤΟ: Ελαβοραο δε προϕετοσ αρθυιτετνιχοσ δε εδιφιχαο ου δε ρεφορmα δε εδιφιχαο. Εmισσο δε 
ρελατ⌠ριο τχνιχο δε αρθυιτετυρα ρεφερεντε α mεmοριαλ δεσχριτιϖο, χαδερνο δε εσπεχιφιχα⌡εσ ε δε ενχαργοσ ε 
αϖαλιαο π⌠σ−οχυπαο. Χονφεχο δε ινϖεντ〈ριο, ϖιστορια, περχια, αϖαλιαο, mονιτοραmεντο, λαυδο ε παρεχερ 
τχνιχο, αυδιτορια ε αρβιτραγεm εm οβρα ου σερϖιο τχνιχο ρεφερεντε ◊ πρεσερϖαο δο πατριmνιο ηιστ⌠ριχο, 
χυλτυραλ ε αρτστιχο. Χονχεβερ προϕετοσ αρθυιτετνιχοσ χοm νφασε αο Πατριmνιο Ηιστ⌠ριχο ε Χυλτυραλ. Εmιτιρ 
παρεχερεσ εm προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ. Φισχαλιζαο δε οβρασ. Ρεαλιζαο δε ϖιστοριασ εm βενσ τοmβαδοσ ε 
εmισσο δε λαυδοσ δε χονσερϖαο. Αναλισαρ ε εmιτιρ παρεχερ δε απροϖαο εm προϕετοσ αρθυιτετνιχοσ χοm 
νφασε αο Πατριmνιο Ηιστ⌠ριχο ε Χυλτυραλ. Αναλισαρ ε εmιτιρ παρεχερ εm εστυδο δε Ιmπαχτο αο Πατριmνιο 
Χυλτυραλ. Ρεσπονδερ τεχνιχαmεντε οφχιοσ.  
 
ΑΣΣΙΣΤΕΝΤΕ ΣΟΧΙΑΛ: Πρεσταρ σερϖιοσ σοχιαισ οριεντανδο ινδιϖδυοσ, φαmλιασ, χοmυνιδαδε ε ινστιτυι⌡εσ σοβρε 
διρειτοσ ε δεϖερεσ (νορmασ, χ⌠διγοσ ε λεγισλαο), σερϖιοσ ε προγραmασ δε ασσιστνχια σοχιαλ; Πλανεϕαρ, 
χοορδεναρ ε αϖαλιαρ πλανοσ, προγραmασ ε προϕετοσ σοχιοασσιστενχιαισ; Πλανεϕαρ, οργανιζαρ, αδmινιστραρ α 
εξεχυο δε βενεφχιοσ ε σερϖιοσ σοχιαισ; Παρτιχιπαρ δο πλανεϕαmεντο ε γεστο δασ πολτιχασ σοχιαισ; Χοmπορ ε 
παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ mυλτιδισχιπλιναρεσ παρα α ελαβοραο, χοορδεναο ε εξεχυο δε προγραmασ, προϕετοσ ε 
σερϖιοσ να 〈ρεα δε ασσιστνχια σοχιαλ; Dεσενϖολϖερ ε παρτιχιπαρ, ϕυντο χοm προφισσιοναισ δασ ουτρασ 〈ρεασ, δα 
ελαβοραο ε εξεχυο δε προγραmασ δε ασσιστνχια α γρυποσ εσπεχφιχοσ δε πεσσοασ; Παρτιχιπαρ δα ελαβοραο, 
χοορδεναο ε εξεχυο δε χαmπανηασ σοχιοεδυχατιϖασ; Χοορδεναρ ε ρεαλιζαρ λεϖανταmεντο δε δαδοσ παρα 
ιδεντιφιχαρ ε χονηεχερ οσ ινδιχαδορεσ σοχιαισ, προmοϖενδο ο διαγνοστιχο σοχιαλ; Ρεαλιζαρ εντρεϖιστασ ε αϖαλιαο 
σοχιαλ δο πβλιχο παρα φινσ δε χονχεσσο δε βενεφχιοσ εϖεντυαισ, ε δε εmισσο δε λαυδοσ τχνιχοσ θυε 
ιδεντιφιθυεm α ελεγιβιλιδαδε φρεντε ◊σ νεχεσσιδαδεσ σοχιαισ; Οργανιζαρ ε mαντερ ατυαλιζαδασ ασ ρεφερνχιασ 
σοβρε ασ χαραχτερστιχασ σοχιοεχονmιχασ δοσ υσυ〈ριοσ νασ υνιδαδεσ δε ασσιστνχια σοχιαλ; Προmοϖερ ο 
ατενδιmεντο αο υσυ〈ριο δα ασσιστνχια σοχιαλ εm Ρεδε δε Προτεο ε Ινχλυσο Σοχιαλ, χοm ϖιστασ αο 
ατενδιmεντο ιντεγραλ; Πρεσταρ οριενταο σοχιαλ, ρεαλιζαρ ϖισιτασ δοmιχιλιαρεσ ε ινστιτυχιοναισ, ιδεντιφιχαρ φορmασ 
δε αχεσσο παρα ατενδιmεντο ου δεφεσα δε διρειτοσ ϕυντο αο ινδιϖδυο, γρυποσ ε σεγυιmεντοσ ποπυλαχιοναισ; 
Dιϖυλγαρ ασ πολτιχασ σοχιαισ υτιλιζανδο οσ mειοσ δε χοmυνιχαο, παρτιχιπανδο δε εϖεντοσ ε ελαβορανδο 
mατεριαλ σοχιοεδυχατιϖο; Αρτιχυλαρ χοm ουτρασ υνιδαδεσ, χοm εντιδαδεσ γοϖερναmενταισ ε νο 
γοϖερναmενταισ, χοm υνιϖερσιδαδεσ ε ουτρασ ινστιτυι⌡εσ, α φορmαο δε παρχεριασ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δε 
α⌡εσ ϖολταδασ παρα α χοmυνιδαδε; Ρεπρεσενταρ, θυανδο δεσιγναδο, α σεχρεταρια Μυνιχιπαλ εm Χονσεληοσ, 
Χοmισσ⌡εσ, ρευνι⌡εσ χοm ασ δεmαισ Σεχρεταριασ Μυνιχιπαισ ε εm ουτροσ εϖεντοσ; Ουτρασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ 
◊ φυνο, χονφορmε Λει δε Ρεγυλαmενταο δα Προφισσο. 
 
ΑΥDΙΤΟΡ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ (ΧΟΝΤΡΟΛΕ ΙΝΤΕΡΝΟ): Συπερϖισιοναρ, οργανιζαρ ε χοορδεναρ οσ σερϖιοσ χοντ〈βεισ δο 
Μυνιχπιο; ελαβοραρ αν〈λισεσ χοντ〈βεισ δα σιτυαο φινανχειρα, εχονmιχα ε πατριmονιαλ; ελαβοραρ πλανοσ δε 
χοντασ; πρεπαραρ νορmασ δε τραβαληο δε χονταβιλιδαδε; οριενταρ ε mαντερ α εσχριτυραο χοντ〈βιλ; φαζερ 



                                                                                                            

Π〈γινα 47 δε 59 

 
 
 

λεϖανταmεντοσ, οργανιζαρ, αναλισαρ ε ασσιναρ βαλανχετεσ ε βαλανοσ πατριmονιαισ ε φινανχειροσ; εφετυαρ περχιασ 
ε ρεϖισ⌡εσ χοντ〈βεισ; ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ ρεφερεντεσ ◊ σιτυαο φινανχειρα ε πατριmονιαλ δασ ρεπαρτι⌡εσ 
mυνιχιπαισ; οριενταρ δο ποντο δε ϖιστα χοντ〈βιλ, ο λεϖανταmεντο δοσ βενσ πατριmονιαισ; ρεαλιζαρ εστυδοσ ε 
πεσθυισασ; εξεχυταρ αυδιτορια πβλιχα νασ ρεπαρτι⌡εσ mυνιχιπαισ; ελαβοραρ χερτιφιχαδοσ δε εξατιδο δε 
βαλανοσ ε ουτρασ πεασ χοντ〈βεισ; πρεσταρ ασσεσσοραmεντο να αν〈λισε δε χυστοσ δε εmπρεσασ χονχεσσιον〈ριασ 
δε σερϖιοσ πβλιχοσ; παρτιχιπαρ δα ελαβοραο δε προποστα οραmεντ〈ρια; πρεσταρ ασσεσσοραmεντο ε εmιτιρ 
παρεχερεσ; ρεσπονσαβιλιζαρ−σε πορ εθυιπεσ αυξιλιαρεσ νεχεσσ〈ριασ ◊ εξεχυο δασ ατιϖιδαδεσ πρ⌠πριασ δο χαργο; 
εξεχυταρ ταρεφασ αφινσ, ινχλυσιϖε ασ εδιταδασ νο ρεσπεχτιϖο ρεγυλαmεντο δα προφισσο. 
 
ΑΥΞΙΛΙΑΡ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ: Εξεχυταρ τραβαληοσ ρελαχιοναδοσ χοm α οργανιζαο ε ατυαλιζαο δοσ αρθυιϖοσ ε 
φιχη〈ριοσ; ρεδιγιρ ινστρυ⌡εσ, ορδενσ δε σερϖιο, mινυτασ δε χαρτασ, οφχιοσ, mεmορανδοσ ε ατοσ αδmινιστρατιϖοσ 
σοβρε ασσυντοσ δο ⌠ργο; mινυταρ χοντρατοσ εm γεραλ; αυξιλιαρ να αθυισιο ε συπριmεντο δε mατεριαλ 
περmανεντε ε δε χονσυmο, διϖυλγαο δε εδιταισ ε ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ; φαζερ ανοτα⌡εσ νασ φιχηασ, νοσ 
λιϖροσ ε νοσ εξεmπλαρεσ δε οχορρνχιασ ϖεριφιχαδασ νοσ ρεγιστροσ εm γεραλ; χολαβοραρ να ρεδαο δε ρελατ⌠ριοσ 
ανυαισ ου παρχιαισ ατενδενδο α εξιγνχιασ ου νορmασ δο ⌠ργο; εξπεδιρ ατεσταδοσ, λαϖραρ τερmοσ δε ποσσε, 
αποστιλασ, χερτιδ⌡εσ ε τερmοσ δε οχορρνχια εm γεραλ; πρεπαραρ δοχυmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ παρα ο φυνχιοναmεντο 
δο ⌠ργο; ρεαλιζαρ ρεγιστροσ εm γεραλ; σεχρεταριαρ αυτοριδαδεσ δε ηιεραρθυια συπεριορ, ταθυιγραφανδο, ρεδιγινδο 
εξπεδιεντεσ ρελαχιοναδοσ ασ συασ ατιϖιδαδεσ; προϖιδενχιαρ οσ σερϖιοσ δε ρεπρογραφια ε mυλτιπλιχαο δε 
δοχυmεντοσ; συγεριρ mτοδοσ ε προχεσσοσ δε τραβαληο παρα σιmπλιφιχαο, ρεχεβιmεντο, χλασσιφιχαο ρεγιστρο, 
γυαρδα, χοδιφιχαο, τραmιταο ε χονσερϖαο δε δοχυmεντοσ, προχεσσοσ ε παπισ εm γεραλ; αχοmπανηαρ ου 
παρτιχιπαρ δα ελαβοραο δε αντεπροϕετοσ δε λεισ ε δεχρετοσ; παρτιχιπαρ να ελαβοραο δε προϕετοσ ου πλανοσ δε 
οργανιζαο δοσ σερϖιοσ, ινχλυσιϖε παρα α απλιχαο δε προχεσσαmεντο ελετρνιχο; ζελαρ πελοσ πρινχπιοσ τιχοσ 
ε mοραισ, γαραντινδο α οτιmιζαο δο αmβιεντε δε τραβαληο; ε Εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ α συα 〈ρεα 
δε ατυαο, mεδιαντε δετερmιναο δα χηεφια ιmεδιατα/συπεριορ. 
 
ΑΥΞΙΛΙΑΡ ΧΥΛΤΥΡΑΛ: Ο Αυξιλιαρ Χυλτυραλ αχοmπανηα ο δεσενϖολϖιmεντο δε τοδασ ασ ατιϖιδαδεσ λιγαδασ α υmα 
προδυο χυλτυραλ ϖισανδο α ρεαλιζαο δε εϖεντοσ ε εσπετ〈χυλοσ. Ο προφισσιοναλ ατυα αυξιλιανδο ο Αγεντε 
Χυλτυραλ δεσδε ο πλανεϕαmεντο ◊ οπεραχιοναλιζαο, ιντεγρανδο ασ εταπασ δε πρ−προδυο, προδυο ε π⌠σ−
προδυο θυε σε ρεσπονσαβιλιζα πελα παρτε βυροχρ〈τιχα, ελαβοραο δε οραmεντοσ, λογστιχα, πρεσταο δε 
χοντασ, ετχ. 
 
ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΓΕΣΤ℘Ο DΕ ΦΑΡΜℑΧΙΑ: Ρεαλιζαρ ταρεφασ σιmπλεσ να 〈ρεα δε φαρm〈χια, εστοχανδο ε mανιπυλανδο 
προδυτοσ ϕ〈 πρεπαραδοσ, ατενδενδο ασ διϖερσασ Υνιδαδεσ δα Ινστιτυιο ε αυξιλιανδο ο φαρmαχυτιχο νοσ 
προχεσσοσ δε χοντρολε δε συπριmεντοσ. 
 
ΑΥΞΙΛΙΑΡ DΕ ΣΑ∨DΕ ΒΥΧΑΛ: Ρεχεπχιοναρ ασ πεσσοασ εm χονσυλτ⌠ριο δεντ〈ριο, προχυρανδο ιδεντιφιχ〈−λασ, 
αϖεριγυανδο συασ νεχεσσιδαδεσ παρα πρεσταρ ινφορmα⌡εσ ε ενχαmινη〈−λασ αο χιρυργιο δεντιστα ου τχνιχο δε 
ηιγιενε δενταλ νασ ατιϖιδαδεσ, ε παρτιχιπαρ δε προχεσσοσ δε εδυχαο εm σαδε. 
 
ΑΥΞΙΛΙΑΡ ΕΣΠΟΡΤΙςΟ: Ατυα νο δεσενϖολϖιmεντο δε τοδασ ασ ατιϖιδαδεσ λιγαδασ αο εσπορτε. 
 
ΒΙΛΟΓΟ: Οσ βι⌠λογοσ εξεχυταm ατιϖιδαδεσ τχνιχασ ε χιεντφιχασ δε γραυ συπεριορ δε γρανδε χοmπλεξιδαδε, 
θυε ενϖολϖεm ενσινο, πλανεϕαmεντο, συπερϖισο, χοορδεναο ε εξεχυο δε τραβαληοσ ρελαχιοναδοσ χοm 
εστυδοσ, πεσθυισασ, προϕετοσ, χονσυλτοριασ, εmισσο δε λαυδοσ, παρεχερεσ τχνιχοσ ε ασσεσσοραmεντο τχνιχο−
χιεντφιχο νασ 〈ρεασ δασ Χινχιασ Βιολ⌠γιχασ, χοm ϖιστασ αο απριmοραmεντο δε: Εστυδοσ ε Πεσθυισασ δε Οριγεm, 
Εϖολυο, Εστρυτυρα mορφο−ανατmιχο, Φισιολογια, Dιστριβυιο, Εχολογια, Χλασσιφιχαο, Φιλογενια ε ουτροσ 
ασπεχτοσ δασ διφερεντεσ φορmασ δε ϖιδα, παρα χονηεχερ συασ χαραχτερστιχασ, χοmπορταmεντο ε ουτροσ δαδοσ 
ρελεϖαντεσ σοβρε οσ σερεσ ε ο mειο αmβιεντε; Εστυδοσ, Πεσθυισασ ε Αν〈λισεσ Λαβορατοριαισ νασ 〈ρεασ δε 
Βιοθυmιχα, Βιοφσιχα, Χιτολογια, Παρασιτολογια, Μιχροβιολογια ε Ιmυνολογια, Ηεmατολογια, Ηιστολογια, Πατολογια, 
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Ανατοmια, Γεντιχα, Εmβριολογια, Φισιολογια Ηυmανα ε Προδυο δε Φιτοτερ〈πιχοσ; Εστυδοσ ε Πεσθυισασ 
ρελαχιοναδασ χοm α ινϖεστιγαο χιεντφιχα λιγαδα ◊ Βιολογια Σανιτ〈ρια, Σαδε Πβλιχα, Επιδεmιολογια δε δοενασ 
τρανσmισσϖεισ, Χοντρολε δε ϖετορεσ ε Τχνιχασ δε σανεαmεντο β〈σιχο; Ατιϖιδαδεσ χοmπλεmενταρεσ 
ρελαχιοναδασ ◊ χονσερϖαο, πρεσερϖαο, ερραδιχαο, mανεϕο ε mεληοραmεντο δε οργανισmοσ ε δο mειο 
αmβιεντε ε ◊ Εδυχαο Αmβιενταλ. 
 
ΒΙΟΜ⊃DΙΧΟ: Ινϖεστιγαρ ε προχυραρ ρεσολϖερ προβλεmασ βιολ⌠γιχοσ δο ηοmεm, ατραϖσ δε ατεντασ οβσερϖα⌡εσ, 
εξαmεσ ε τεστεσ φειτοσ νοσ οργανισmοσ; ρεαλιζαρ αν〈λισεσ χλνιχασ, χοmο πορ εξεmπλο: δε σανγυε υρινα ε φεζεσ; 
ρεαλιζαρ εξαmεσ ε ιντερπρεταρ οσ ρεσυλταδοσ παρα οσ ουτροσ mεmβροσ δα εθυιπε mδιχα; εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ 
δε mεσmα νατυρεζα ου νϖελ δε χοmπλεξιδαδε ασσοχιαδο α συα εσπεχιαλιδαδε. 
 
ΧΑΡΠΙΝΤΕΙΡΟ: Χονστρυιρ, ενχαιξαρ ε mαντερ νο λοχαλ δασ οβρασ, αρmα⌡εσ δε mαδειρα δοσ εδιφχιοσ ε δασ οβρασ 
σιmιλαρεσ, υτιλιζανδο προχεσσοσ ε φερραmεντασ αδεθυαδασ παρα χοmπορ αλϖεναριασ, αρmα⌡εσ δε τεληαδο, 
ανδαιmεσ ε ελεmεντοσ αφινσ. Ινσταλαρ ε αϕυσταρ εσθυαδριασ δε mαδειρα ε ουτρασ πεασ ταισ χοmο: ϕανελασ, πορτασ, 
εσχαδασ, ροδαπσ, διϖισ⌠ριασ, φορροσ ε γυαρνι⌡εσ. Χονστρυιρ φορmασ δε mαδειρα παρα χονχρεταγεm. Ρεπαραρ   
ελεmεντοσ   δε   mαδειρα, συβστιτυιρ   τοταλ   ου   παρχιαλmεντε, πεασ δεσαϕυσταδασ ου δετεριοραδασ ου φιξανδο 
παρτεσ σολτασ. Αφεριρ φερραmεντασ δε χορτε. Ποδε εσπεχιαλιζαρ−σε εm δετερmιναδο τιπο δε τραβαληο δε οβρασ α 
σερ δεσιγναδο δε αχορδο χοm α εσπεχιαλιζαο. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ δε mεσmα νατυρεζα ε νϖελ δε 
χοmπλεξιδαδε ασσοχιαδασ αο αmβιεντε οργανιζαχιοναλ. 
 
ΧΙΡΥΡΓΙ℘Ο DΕΝΤΙΣΤΑ: Dιαγνοστιχαρ ε τραταρ αφεχ⌡εσ δα βοχα, δεντεσ ε ρεγιο βυχο−mαξιλο φαχιαλ, υτιλιζανδο 
προχεσσοσ χλνιχοσ ε χιρργιχο παρα προmοϖερ ε ρεχυπεραρ α σαδε βυχαλ ε γεραλ; ελαβοραρ ε απλιχαρ mεδιδασ δε 
χαρ〈τερ πβλιχο, παρα διαγνοστιχαρ, πρεϖενιρ ε mεληοραρ ασ χονδι⌡εσ δε ηιγιενε δεντ〈ρια ε βυχαλ δα 
χοmυνιδαδε; ε συπερϖισιοναρ οσ αυξιλιαρεσ ε τχνιχοσ δα 〈ρεα, δεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε δε 
ϖιγιλνχια εm σαδε. 
 
ΧΟΝΤΑDΟΡ: Ρεαλιζαρ α Χονταβιλιδαδε Γεραλ δο Μυνιχπιο; Dεφινιρ προχεδιmεντοσ χοντ〈βεισ; Ατυαλιζαρ 
προχεδιmεντοσ ιντερνοσ; Παραmετριζαρ απλιχατιϖοσ χοντ〈βεισ/ φισχαισ ε δε συπορτε; Αδmινιστραρ φλυξο δε 
δοχυmεντοσ; Γεραρ δι〈ριο/ραζο; Χλασσιφιχαρ ο βεm να χονταβιλιδαδε ε νο σιστεmα πατριmονιαλ; Ρεγιστραρ α 
mοϖιmενταο δοσ ατιϖοσ; Ρεαλιζαρ ο χοντρολε φσιχο χοm ο χοντ〈βιλ; Dεφινιρ σιστεmα δε χυστο ε ρατειοσ; 
Αδmινιστραρ ο ρεγιστρο δοσ λιϖροσ νοσ ⌠ργοσ απροπριαδοσ; Dισπονιβιλιζαρ ινφορmα⌡εσ χαδαστραισ αοσ βανχοσ ε 
φορνεχεδορεσ; Πρεπαραρ δεχλαρα⌡εσ αχεσσ⌠ριασ αο φισχο, ⌠ργοσ χοmπετεντεσ ε χοντριβυιντεσ; Ατενδερ α 
αυδιτοριασ εξτερνασ; Εmιτιρ βαλανχετεσ; Μονταρ βαλανοσ ε δεmαισ δεmονστρατιϖοσ χοντ〈βεισ; Χονσολιδαρ 
δεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ; Πρεπαραρ ασ νοτασ εξπλιχατιϖασ δασ δεmονστρα⌡εσ χοντ〈βεισ; Αναλισαρ βαλανχετε 
χοντ〈βιλ; Φαζερ ρελατ⌠ριοσ γερενχιαισ εχονmιχοσ ε φινανχειροσ; Ελαβοραρ οραmεντο; Αχοmπανηαρ α εξεχυο 
δο οραmεντο; Αναλισαρ οσ ρελατ⌠ριοσ; Αϖαλιαρ χοντρολεσ ιντερνοσ; ςεριφιχαρ ο χυmπριmεντο δε νορmασ, 
προχεδιmεντοσ ε λεγισλαο; Αναλισαρ ποσσϖεισ χονσεθυνχιασ δασ φαληασ; Ελαβοραρ ρελατ⌠ριοσ χοm 
ρεχοmενδα⌡εσ; Παρτιχιπαρ να ελαβοραο δε νορmασ ιντερνασ; Πρεσταρ ασσεσσοραmεντο ◊σ εντιδαδεσ δε 
χοντρολεσ ιντερνο/εξτερνο; Εmιτιρ παρεχερεσ; Πρεπαραρ δοχυmενταο ε ρελατ⌠ριοσ αυξιλιαρεσ; Dισπονιβιλιζαρ 
δοχυmεντοσ; Αχοmπανηαρ οσ τραβαληοσ δε φισχαλιζαο; ϑυστιφιχαρ οσ προχεδιmεντοσ αδοταδοσ; Προϖιδενχιαρ 
δεφεσα; εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ. 
 
ΕDΥΧΑDΟΡ DΕ ΤΡℜΝΣΙΤΟ: Εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε πλανεϕαmεντο, ασσεσσοραmεντο, χοορδεναο ε εξεχυο 
δε προγραmασ ε προϕετοσ δε εδυχαο παρα ο τρνσιτο; προχεδερ αν〈λισε ε διαγν⌠στιχο ε περσπεχτιϖα δα 
εδυχαο παρα ο τρνσιτο νο mυνιχπιο; ελαβοραρ ινστρυ⌡εσ ε οριενταρ συα απλιχαο παρα α mεληορια δα 
εδυχαο παρα ο τρνσιτο; εξερχερ α δοχνχια εm τρειναmεντοσ ε ατιϖιδαδεσ δε χαπαχιταο τχνιχα; ασσεσσορια 
ε mονιτοραmεντο εm ατιϖιδαδεσ ρελατιϖασ αο τρνσιτο; χολεταρ δαδοσ εστατστιχοσ ε ελαβοραρ εστυδοσ σοβρε 
αχιδεντεσ δε τρνσιτο ε συασ χαυσασ, προmοϖενδο α⌡εσ εδυχατιϖασ παρα συα πρεϖενο. Πρεσταρ 
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ασσεσσοραmεντο τχνιχο−πεδαγ⌠γιχο περτινεντε α συα 〈ρεα δε ατυαο; οριενταρ ε συπερϖισιοναρ τραβαληοσ 
ϖολταδοσ παρα σευσ αυξιλιαρεσ; εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ θυε ληε φοραm ατριβυδασ δε αχορδο χοm συα εσπεχιαλιδαδε. 
 
ΕDΥΧΑDΟΡ Φ⊆ΣΙΧΟ: Ατυαρ〈 να πρεσχριο ε χοντρολε δο τρειναmεντο δασ mοδαλιδαδεσ δεσπορτιϖασ ε δε λυτασ, 
νασ ατιϖιδαδεσ φσιχασ εm αχαδεmιασ ποπυλαρεσ, νασ ατιϖιδαδεσ ρεχρεατιϖασ δα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εσπορτεσ 
ε να πρεσχριο δο τρειναmεντο φσιχο παρα α mανυτενο ε οβτενο δα σαδε, ασσιm χοmο νο εσπορτε δε αλτο 
νϖελ. 
 
ΕDΥΧΑDΟΡ ΣΟΧΙΑΛ: Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ σοχιοεδυχατιϖασ ε δε χονϖιϖνχια ε σοχιαλιζαο ϖισανδο ◊ 
ατενο, δεφεσα ε γαραντια δε διρειτοσ ε προτεο αοσ ινδιϖδυοσ ε φαmλιασ εm σιτυα⌡εσ δε ϖυλνεραβιλιδαδε ε, 
ου, ρισχο σοχιαλ ε πεσσοαλ, θυε χοντριβυαm χοm ο φορταλεχιmεντο δα φυνο προτετιϖα δα φαmλια; δεσενϖολϖερ 
ατιϖιδαδεσ ινστρυmενταισ ε ρεγιστρο παρα ασσεγυραρ διρειτοσ, ρεχονστρυο δα αυτονοmια, αυτοεστιmα, χονϖϖιο 
ε παρτιχιπαο σοχιαλ δοσ υσυ〈ριοσ, α παρτιρ δε διφερεντεσ φορmασ ε mετοδολογιασ, χοντεmπλανδο ασ διmενσ⌡εσ 
ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖασ, λεϖανδο εm χονσιδεραο ο χιχλο δε ϖιδα ε α⌡εσ ιντεργεραχιοναισ; ασσεγυραρ α 
παρτιχιπαο σοχιαλ δοσ υσυ〈ριοσ εm τοδασ ασ εταπασ δο τραβαληο σοχιαλ; αποιαρ ε δεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ δε 
αβορδαγεm σοχιαλ ε βυσχα ατιϖα; ατυαρ να ρεχεπο δοσ υσυ〈ριοσ ποσσιβιλιτανδο αmβινχια αχοληεδορα; αποιαρ 
να ιδεντιφιχαο ε ρεγιστρο δε νεχεσσιδαδεσ ε  δεmανδασ δοσ υσυ〈ριοσ, ασσεγυρανδο α πριϖαχιδαδε δασ 
ινφορmα⌡εσ; αποιαρ ε παρτιχιπαρ νο πλανεϕαmεντο δασ α⌡εσ; οργανιζαρ, φαχιλιταρ οφιχινασ (εσπορτιϖασ, χυλτυραισ 
ε δε λαζερ) ε δεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ ινδιϖιδυαισ ε χολετιϖασ δε ϖιϖνχια νασ υνιδαδεσ ε, ου, να χοmυνιδαδε; 
αχοmπανηαρ, οριενταρ ε mονιτοραρ οσ υσυ〈ριοσ να εξεχυο δασ ατιϖιδαδεσ; αποιαρ να οργανιζαο δε εϖεντοσ 
αρτστιχοσ, λδιχοσ ε χυλτυραισ νασ υνιδαδεσ ε, ου, να χοmυνιδαδε; αποιαρ νο προχεσσο δε mοβιλιζαο ε 
χαmπανηασ ιντερσετοριαισ νοσ τερριτ⌠ριοσ δε ϖιϖνχια παρα α πρεϖενο ε ο ενφρενταmεντο δε σιτυα⌡εσ δε ρισχο 
σοχιαλ ε, ου, πεσσοαλ, ϖιολαο δε διρειτοσ ε διϖυλγαο δασ α⌡εσ δασ Υνιδαδεσ σοχιοασσιστενχιαισ; αποιαρ να 
ελαβοραο ε διστριβυιο δε mατεριαισ δε διϖυλγαο δασ α⌡εσ; αποιαρ οσ δεmαισ mεmβροσ δα εθυιπε δε 
ρεφερνχια εm τοδασ εταπασ δο προχεσσο δε τραβαληο; αποιαρ να ελαβοραο δε ρεγιστροσ δασ ατιϖιδαδεσ 
δεσενϖολϖιδασ, συβσιδιανδο α εθυιπε χοm ινσυmοσ παρα α ρελαο χοm οσ ⌠ργοσ δε δεφεσα δε διρειτοσ ε παρα 
ο πρεενχηιmεντο δο Πλανο δε Αχοmπανηαmεντο Ινδιϖιδυαλ ε, ου, φαmιλιαρ; αποιαρ να οριενταο, ινφορmαο, 
ενχαmινηαmεντοσ ε αχεσσο α σερϖιοσ, προγραmασ, προϕετοσ, βενεφχιοσ, τρανσφερνχια δε ρενδα, αο mυνδο δο 
τραβαληο πορ mειο δε αρτιχυλαο χοm  πολτιχασ αφετασ αο τραβαληο ε αο εmπρεγο, δεντρε ουτρασ πολτιχασ 
πβλιχασ, χοντριβυινδο παρα ο υσυφρυτο δε διρειτοσ σοχιαισ; αποιαρ νο αχοmπανηαmεντο δοσ ενχαmινηαmεντοσ 
ρεαλιζαδοσ; αποιαρ να αρτιχυλαο χοm α ρεδε δε σερϖιοσ σοχιοασσιστενχιαισ ε πολτιχασ πβλιχασ; παρτιχιπαρ δασ 
ρευνι⌡εσ δε εθυιπε παρα ο πλανεϕαmεντο δασ ατιϖιδαδεσ, αϖαλιαο δε προχεσσοσ, φλυξοσ δε τραβαληο ε ρεσυλταδο; 
δεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ θυε χοντριβυαm χοm α πρεϖενο δε ροmπιmεντοσ δε ϖνχυλοσ φαmιλιαρεσ ε 
χοmυνιτ〈ριοσ, ποσσιβιλιτανδο α συπεραο δε σιτυα⌡εσ δε φραγιλιδαδε σοχιαλ ϖιϖενχιαδασ; αποιαρ να ιδεντιφιχαο 
ε αχοmπανηαmεντο δασ φαmλιασ εm  δεσχυmπριmεντο δε χονδιχιοναλιδαδεσ; ινφορmαρ, σενσιβιλιζαρ ε 
ενχαmινηαρ φαmλιασ ε ινδιϖδυοσ σοβρε ασ ποσσιβιλιδαδεσ δε αχεσσο ε παρτιχιπαο εm χυρσοσ δε φορmαο ε 
θυαλιφιχαο προφισσιοναλ, προγραmασ ε προϕετοσ δε ινχλυσο προδυτιϖα ε σερϖιοσ δε ιντερmεδιαο δε mο δε 
οβρα; αχοmπανηαρ ο ινγρεσσο, φρεθυνχια ε ο δεσεmπενηο δοσ υσυ〈ριοσ νοσ χυρσοσ πορ mειο δε ρεγιστροσ 
περι⌠διχοσ; αποιαρ νο δεσενϖολϖιmεντο δοσ mαπασ δε οπορτυνιδαδεσ ε δεmανδασ; δεσενϖολϖερ φυν⌡εσ δε 
γεστο δα ινφορmαο, mονιτοραmεντο, αϖαλιαο, ϖιγιλνχια σοχιοασσιστενχιαλ, δε βενεφχιοσ, τρανσφερνχια δε 
ρενδα ε Χαδ∨νιχο. Ουτρασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ ◊ φυνο. 
 
ΕΛΕΤΡΙΧΙΣΤΑ: Εξεχυταρ σερϖιοσ ροτινειροσ ρελατιϖοσ ◊ χονσερϖαο, mανυτενο ε λιmπεζα γεραλ ε δε 
ελετριχιδαδε ε εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ α συα 〈ρεα δε ατυαο. 
 
ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟ: Πλανεϕαρ, οργανιζαρ, συπερϖισιοναρ ε εξεχυταρ σερϖιοσ δε ενφερmαγεm εm ποστοσ, χεντροσ δε 
σα┎δε ε υνιδαδεσ ασσιστενχιαισ, παρτιχιπαρ δα ελαβοραN?ο ε δα εξεχυN?ο δε προγραmασ δε σα┎δε π┎βλιχα, 
οριενταρ ε αχοmπανηαρ α σα┎δε δα mυληερ θυαντο αο πρY−ναταλ, πρεϖενN?ο δε χ>νχερ υτερινο, δε mαmα ε 
χYρϖιχο, οριενταρ ε αχοmπανηαρ α σα┎δε δε χριανNασ ε ιδοσοσ, οριενταρ θυαντο αο χοντρολε δε ϖερmινοσε, 
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ηιπερτενσ?ο, διαβετεσ, δοενNασ ρεσπιρατﾙριασ, ηανσενｹασε, τυβερχυλοσε ε δεmαισ πατολογιασ, ρεαλιζαρ παλεστρασ 
χοmυνιτ=ριασ, ϖαχιναρ, αχοmπανηαρ α απλιχαN?ο δο ρεχειτυ=ριο mYδιχο, ρεαλιζαρ χυρατιϖοσ, αυξιλιαρ νοσ 
προχεδιmεντοσ χιρ┎ργιχοσ, βεm χοmο εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ θυε, πορ συα νατυρεζα, εστεϕαm ινσεριδασ νο 
>mβιτο δασ ατριβυιNﾛεσ δο χαργο ε δα =ρεα δε ατυαN?ο. 
 
ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΧΙςΙΛ: Ελαβοραρ προϕετοσ ε πλαντασ δε εδιφιχα⌡εσ ε λογραδουροσ πβλιχοσ; ελαβοραρ παρεχερεσ 
σοβρε πλαντασ συβmετιδασ ◊ απροϖαο δα Πρεφειτυρα; ελαβοραρ λαυδοσ τχνιχοσ θυανδο σολιχιταδο, αχοmπανηαρ, 
γερενχιαρ ε ρεσπονσαβιλιζαρ−σε τεχνιχαmεντε πελασ οβρασ δε εδιφιχα⌡εσ ε λογραδουροσ πβλιχοσ; ελαβοραρ 
προϕετοσ δε ρεδεσ δε χαπταο δε 〈γυασ πλυϖιαισ ε εσγοτοσ; πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ θυε δεmανδεm 
χονηεχιmεντο δο Χ⌠διγο δε Ποστυρασ ε δε οβρασ, εmιτινδο νοτιφιχα⌡εσ δε ινφρα⌡εσ ε εmβαργαρ οβρασ ε 
σερϖιοσ εm δεσαχορδο χοm ασ δισποσι⌡εσ λεγαισ; οβσερϖαρ ε χυmπριρ ασ νορmασ δε ηιγιενε ε σεγυρανα δο 
τραβαληο; εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ. 
 
ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ DΕ ΤΡℑΦΕΓΟ: Πλανεϕαρ, οργανιζαρ, συπερϖισιοναρ, χοορδεναρ ε εξεχυταρ προϕετοσ δε νορmασ ε 
σιστεmασ παρα τρ〈φεγο δε ϖεχυλοσ αυτοmοτορεσ ε ουτροσ ε τρνσιτο υρβανο. Χοοπεραρ χοm δεmαισ αυτοριδαδεσ 
mυνιχιπαισ νο δεσενϖολϖιmεντο δε φορmασ ε mειοσ δε mεληοραρ ασ χονδι⌡εσ δε τρ〈φεγο ε ρεαλιζαρ ουτρασ 
ατιϖιδαδεσ δετερmιναδασ πελα Αδmινιστραο Μυνιχιπαλ. Dεσενϖολϖερ εστυδοσ ε εσταβελεχερ mτοδοσ ε 
τχνιχασ, παρα πρεϖενιρ αχιδεντεσ δε τρνσιτο. Εξεχυταρ χαmπανηασ εδυχατιϖασ σοβρε πρεϖενο δε αχιδεντεσ 
δε τρνσιτο, προmοϖενδο α διϖυλγαο δασ mεσmασ ϕυντο ◊ ποπυλαο δο Μυνιχπιο. Ρεαλιζαρ ινσπε⌡εσ ε 
λαυδοσ σοβρε ασ ϖιασ δε τρ〈φεγο δε ϖεχυλοσ ε ασ πλαχασ ε πιντυρασ δε σιναλιζαο δε τρνσιτο. Σιστεmατιζαρ ε 
χοντρολαρ ινφορmα⌡εσ δε ινχιδεντεσ χρτιχοσ εm συα 〈ρεα δε ατυαο ϖισανδο ο διαγν⌠στιχο ε σευ προγν⌠στιχο. 
Ασσεσσοραρ εντιδαδεσ πβλιχασ ε πριϖαδασ εm θυεστ⌡εσ ρελατιϖασ ◊ συα 〈ρεα δε ατυαο χονφορmε χονϖνιοσ ου 
νορmατιζαο. Ινδιχαρ εσπεχιφιχαmεντε οσ εθυιπαmεντοσ, mατριασ ε προχεδιmεντοσ δε σεγυρανα νο τρνσιτο 
α σερεm αδοταδοσ, ϖεριφιχανδο συα θυαλιδαδε ε αδαπταβιλιδαδε α σιτυαο ε λοχαλ. Αναλισαρ αχιδεντεσ δε τρνσιτο, 
ινϖεστιγανδο ασ χαυσασ ε προπονδο mεδιδασ πρεϖεντιϖασ. Μαντερ χαδαστρο ε αναλισαρ εστατστιχασ δοσ αχιδεντεσ 
δε τρνσιτο, α φιm δε οριενταρ α πρεϖενο ε χαλχυλαρ ο χυστο ε ασ χονσεθυνχιασ. Ελαβοραρ παρεχερεσ, ινφορmεσ 
τχνιχοσ ε ρελατ⌠ριοσ, ρεαλιζανδο πεσθυισασ, εντρεϖιστασ, φαζενδο οβσερϖα⌡εσ ε συγερινδο mεδιδασ παρα 
ιmπλανταο, δεσενϖολϖιmεντο ε απερφειοαmεντο δε ατιϖιδαδεσ εm συα ατυαο. Παρτιχιπαρ δασ ατιϖιδαδεσ δε 
τρειναmεντο ε απερφειοαmεντο δε πεσσοαλ τχνιχο ε αυξιλιαρ, ρεαλιζανδο−ασ εm σερϖιο ου mινιστρανδο αυλασ 
ε παλεστρασ, α φιm δε χοντριβυιρ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο θυαλιτατιϖο δοσ ρεχυρσοσ ηυmανοσ εm συα 〈ρεα δε 
ατυαο. Παρτιχιπαρ δε γρυποσ δε τραβαληο ε/ου ρευνι⌡εσ χοm υνιδαδεσ δα Πρεφειτυρα ε ουτρασ εντιδαδεσ 
πβλιχασ ου παρτιχυλαρεσ, ρεαλιζανδο εστυδοσ, εmιτινδο παρεχερεσ ου φαζενδο εξποσι⌡εσ σοβρε σιτυα⌡εσ ε/ου 
προβλεmασ ιδεντιφιχαδοσ, οπινανδο, οφερεχενδο συγεστ⌡εσ, ρεϖισανδο ε δισχυτινδο τραβαληοσ τχνιχο−
χιεντφιχοσ, παρα φινσ δε φορmυλαο δε διρετριζεσ, πλανοσ ε προγραmασ δε τραβαληο αφετοσ αο Μυνχιπιο. Ζελαρ 
πελα χονσερϖαο ε mανυτενο δοσ εθυιπαmεντοσ χολοχαδοσ ◊ συα δισποσιο, χοmυνιχανδο θυαλθυερ φαληα 
δετεχταδα νο σιστεmα. Εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ.  
 
ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΦΛΟΡΕΣΤΑΛ: Χοορδεναρ ο πλανεϕαmεντο, εξεχυο ε ρεϖισο δε πλανοσ δε mανεϕο φλορεσταλ. 
Πλανεϕαρ ε εξεχυταρ πλανοσ δε ιmπλανταο φλορεσταλ ε ρεχυπεραο δε 〈ρεασ δεγραδαδασ; χοορδεναρ ο 
πλανεϕαmεντο ε εξεχυο δε ατιϖιδαδεσ δε χονσερϖαο δε εχοσσιστεmασ φλορεσταισ ϖισανδο α mανυτενο δα 
βιοδιϖερσιδαδε. Αδmινιστραρ, οπεραρ ε mαντερ σιστεmασ δε προδυο φλορεσταλ εm φλορεστασ νατυραισ ε πλανταδασ. 
Οριενταρ ο δεσενϖολϖιmεντο δε πολτιχασ πβλιχασ σοβρε α χονσερϖαο ε υσο δε εχοσσιστεmασ φλορεσταισ; 
χοορδεναρ ο πλανεϕαmεντο ε λινηασ δε ατυαο δε εντιδαδεσ δε δεφεσα δο mειο−αmβιεντε; χοοπεραρ να 
ελαβοραο ε εξεχυο δε προϕετοσ δε δεσενϖολϖιmεντο ρυραλ συστεντ〈ϖελ. Χοορδεναρ ο δεσενϖολϖιmεντο δε 
πλανοσ δε υτιλιζαο δε ρεχυρσοσ φλορεσταισ πορ ποπυλα⌡εσ τραδιχιοναισ; χοορδεναρ σιστεmασ δε mονιτοραmεντο 
αmβιενταλ εm 〈ρεασ φλορεσταδασ; χοορδεναρ ο πλανεϕαmεντο ε εξεχυο δε προϕετοσ δε εξτενσο φλορεσταλ ε 
εδυχαο αmβιενταλ; χοορδεναρ ο πλανεϕαmεντο ε εξεχυο δε προϕετοσ δε αβαστεχιmεντο δε ινδστριασ ε 
χοντρολε δε θυαλιδαδε δε mατρια πριmα φλορεσταλ. Αδmινιστραρ, οπεραρ ε mαντερ σιστεmασ δε προχεσσαmεντο 
δε mατρια πριmα φλορεσταλ. Πλανεϕαρ ε αδmινιστραρ σιστεmασ δε χοληειτα ε τρανσπορτε φλορεσταλ. Πλανεϕαρ ε 



                                                                                                            

Π〈γινα 51 δε 59 

 
 
 

οργανιζαρ θυαλιφιχαο, χαπαχιταο ε τρειναmεντο δοσ τχνιχοσ ε δεmαισ σερϖιδορεσ λοταδοσ νο ⌠ργο εm θυε 
ατυα ε δεmαισ χαmποσ δα αδmινιστραο mυνιχιπαλ; γυαρδαρ σιγιλο δασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ ασ ατριβυι⌡εσ δο 
χαργο, λεϖανδο αο χονηεχιmεντο δο συπεριορ ηιερ〈ρθυιχο ινφορmα⌡εσ ου νοτχιασ δε ιντερεσσε δο σερϖιο 
πβλιχο ου παρτιχυλαρ θυε ποσσα ιντερφεριρ νο ρεγυλαρ ανδαmεντο δο σερϖιο πβλιχο. Εξερχερ ουτρασ 
ρεσπονσαβιλιδαδεσ / ατριβυι⌡εσ χορρελατασ. 
 
ΕΝΓΕΝΗΕΙΡΟ ΘΥ⊆ΜΙΧΟ: Χοντρολαρ προχεσσοσ θυmιχοσ, φσιχοσ ε βιολ⌠γιχοσ δεφινινδο παρmετροσ δε χοντρολε, 
παδρ⌡εσ, mτοδοσ αναλτιχοσ ε σιστεmασ δε αmοστραγεm; Dεσενϖολϖερ προχεσσοσ ε σιστεmασ ατραϖσ δε 
πεσθυισασ, τεστεσ ε σιmυλα⌡εσ δε προχεσσοσ ε προδυτο; Προϕεταρ σιστεmασ ε εθυιπαmεντοσ τχνιχοσ; Ιmπλανταρ 
σιστεmασ δε γεστο αmβιενταλ ε δε σεγυρανα εm προχεσσοσ ε προχεδιmεντοσ δε τραβαληο αο αϖαλιαρ ρισχοσ; 
Ιmπλανταρ ε φισχαλιζαρ α⌡εσ δε χοντρολε; Χοορδεναρ εθυιπεσ ε ατιϖιδαδεσ δε τραβαληο; Ελαβοραρ δοχυmενταο 
τχνιχα δε τοδοσ οσ προϕετοσ, προχεσσοσ, σιστεmασ ε εθυιπαmεντοσ δεσενϖολϖιδοσ. Χοορδεναρ να θυαλιδαδε δε 
ρεσπονσ〈ϖελ τχνιχο ασ ατιϖιδαδεσ δα Εσταο δε Τραταmεντο δε ℑγυα ε δοσ Ποοσ χοmπονεντεσ δο Σιστεmα δε 
Αβαστεχιmεντο δε ℑγυα; Ουτρασ ατιϖιδαδεσ αφινσ ϖινχυλαδασ α φυνο; χονδυζιρ ϖεχυλοσ λεϖεσ ου mοτοχιχλετασ 
οφιχιαισ δεσδε θυε εστεϕα δεϖιδαmεντε ηαβιλιταδο ε αυτοριζαδο πελο συπεριορ ιmεδιατο ε συπερϖισιοναρ εστ〈γιοσ 
να mοδαλιδαδε δε εστ〈γιο οβριγατ⌠ριο ε νο οβριγατ⌠ριο. 
 
ΦΑΡΜΑΧ⊇ΥΤΙΧΟ ΒΙΟΘΥ⊆ΜΙΧΟ: Dεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ να 〈ρεα δοσ mεδιχαmεντοσ ε χορρελατοσ (δεσδε α 
πεσθυισα, πασσανδο πελο προχεσσο δε αθυισιο, mανιπυλαο, αρmαζεναγεm, χοντρολε δε θυαλιδαδε ε 
διστριβυιο); ατυαρ να 〈ρεα δε αν〈λισε χλνιχα, αν〈λισε τοξιχολ⌠γιχα, δοσ δοmισσανεαντεσ (προδυο, χοντρολε δε 
θυαλιδαδε ε διστριβυιο) ε να σαδε πβλιχα; συπερϖισιοναρ ασ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ νασ 〈ρεασ δε ατυαο, 
ινχλυσιϖε ο πεσσοαλ Αυξιλιαρ ε Τχνιχο; ε παρτιχιπαρ δε ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε φαβριχαο δε προδυτοσ 
θυmιχοσ ε φαρmαχυτιχοσ ε δε ατιϖιδαδεσ δε ϖιγιλνχια εm σαδε. 
 
ΦΙΣΧΑΛ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ: Πλανεϕαρ, ςιστοριαρ, συπερϖισιοναρ, εστυδαρ, οριενταρ, εξιγιρ, αυτυαρ, φισχαλιζαρ, εξεχυταρ 
ατιϖιδαδεσ αο Λιχενχιαmεντο Αmβιενταλ δε Ιmπαχτο Λοχαλ, ρεσολϖερ προβλεmασ ρελαχιοναδοσ αο Μειο Αmβιεντε, 
ρεφερεντε ◊ Λεγισλαο Αmβιενταλ Φεδεραλ, Εσταδυαλ ε Μυνιχιπαλ; τερ χονηεχιmεντο δα φλορα ε φαυνα ε 
χονχειτυα⌡εσ απλιχ〈ϖεισ να ρεφεριδα Λεγισλαο; τραβαληαρ εm προγραmασ δε Χαδαστραmεντο Ρυραλ ε Υρβανο, 
χοm υτιλιζαο δε Χοορδεναδασ ε mανυσειο δε ΓΠΣ; πρεσταρ οριενταο ρεφερεντε ◊σ α⌡εσ θυε ενϖολϖεm ο 
Μειο Αmβιεντε ε συα συστενταβιλιδαδε, ϕυνταmεντε χοm α σοβρεϖιϖνχια δο Ηοmεm; εξπεδιρ νοτιφιχα⌡εσ ε 
αυτοσ δε ινφρα⌡εσ ρεφερεντεσ ◊σ ιρρεγυλαριδαδεσ πορ ινφρινγνχιασ ◊σ νορmασ Λεγαισ; ρεσπονσαβιλιζαρ−σε πελοσ 
χονχειτοσ ε α⌡εσ εmιτιδασ ε εσταρ σεmπρε προντο παρα χαπαχιταρ−σε παρα απριmοραmεντο ε mοδιφιχαο δα 
λεγισλαο αmβιενταλ δο Μυνιχπιο; ϖεριφιχαρ α οβσερϖνχια δασ νορmασ ε παδρ⌡εσ αmβιενταισ ϖιγεντεσ; 
προχεδερ α ινσπεο ε απυραο δασ ιρρεγυλαριδαδεσ ε ινφρα⌡εσ ατραϖσ δο προχεσσο χοmπετεντε; ινστρυιρ σοβρε 
ο εστυδο αmβιενταλ ε α δοχυmενταο νεχεσσ〈ρια α σολιχιταο δε λιχενα ε ρεγυλαριζαο αmβιενταλ; εmιτιρ 
λαυδοσ, παρεχερεσ ε ρελατ⌠ριοσ τχνιχοσ σοβρε mατρια αmβιενταλ; εξεχυταρ ταρεφασ χορρελατασ, αο Dεπαρταmεντο 
Μυνιχιπαλ δε φισχαλιζαο Αmβιενταλ, ρεσπονσαβιλιζανδο−σε πελοσ σερϖιοσ πρεσταδοσ. Τερ χονδι⌡εσ δε 
γερενχιαρ ε εξιγιρ σοβρε ασπεχτοσ ρεφερεντεσ αο mειο αmβιεντε ταντο παρα Ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ, πριϖαδασ ε 
αυτνοmοσ, δασ διφερεντεσ 〈ρεασ δε αβρανγνχιασ ε συασ εσπεχιφιχιδαδεσ. 
 
ΦΙΣΧΑΛ DΕ ΟΒΡΑΣ Ε ΙΝΦΡΑΕΣΤΡΥΤΥΡΑ: Εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε φισχαλιζαο δε οβρασ ε ινφραεστρυτυρα; εξπεδιρ 
νοτιφιχαο, αυτοσ δε ινφραο ε λαναmεντοσ πρεϖιστοσ εm λεισ, ρεγυλαmεντοσ ε νο χ⌠διγο δε οβρασ ε 
ινφραεστρυτυρα mυνιχιπαλ; ινστρυιρ προχεσσοσ οβρασ πβλιχασ, εφετυανδο λεϖανταmεντοσ φσιχοσ ε διλιγνχιασ; 
οριενταρ ε φισχαλιζαρ ο χυmπριmεντο δασ λεισ, ρεγυλαmεντοσ ε νορmασ χονχερνεντεσ ◊σ οβρασ πβλιχασ ε 
παρτιχυλαρεσ ε ◊σ ποστυρασ mυνιχιπαισ; χολαβοραρ χοm ασ χοβρανασ δα Σεχρεταρια δε Φαζενδα, εm ραζο δε οβρασ 
πβλιχασ εξεχυταδασ; ϖισιταρ εσταβελεχιmεντοσ χοmερχιαισ, ινδυστριαισ ε πρεσταδορεσ δε σερϖιοσ χοm α 
φιναλιδαδε δε φισχαλιζαο δο παγαmεντο δασ ταξασ ε ιmποστοσ mυνιχιπαισ; mαντερ ατυαλιζαδο ο χαδαστρο 
εχονmιχο δε χοντριβυιντεσ mυνιχιπαισ; ϖεριφιχαρ α λεγισλαο φαζενδο υσο νασ σιτυα⌡εσ περτινεντεσ; εmιτιρ 
γυιασ παρα ο ρεχοληιmεντο δασ χοντριβυι⌡εσ, ϕυντο αο ⌠ργο mυνιχιπαλ ου ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ; ελαβοραρ 
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ρελατ⌠ριο δε ϖιστορια; εξεχυταρ τραβαληοσ δε φισχαλιζαο νο χαmπο δα ηιγιενε πβλιχα ε σανιτ〈ρια; οβσερϖαρ ε 
χυmπριρ ασ νορmασ δε ηιγιενε ε σεγυρανα δο τραβαληο; εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ.  
 
ΦΙΣΧΑΛ DΕ ΤΡΙΒΥΤΟΣ: Εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε φισχαλιζαο τριβυτ〈ρια φαζενδ〈ρια; χοντρολαρ ταρεφασ ρελατιϖασ ◊ 
τριβυταο, φισχαλιζαο ε αρρεχαδαο; εξαmιναρ ε αναλισαρ λιϖροσ φισχαισ ε χοντ〈βεισ, νοτασ φισχαισ, φατυρασ, 
βαλανοσ ε ουτροσ δοχυmεντοσ δοσ χοντριβυιντεσ; εξπεδιρ νοτιφιχαο, αυτοσ δε ινφραο ε λαναmεντοσ 
πρεϖιστοσ εm λεισ, ρεγυλαmεντοσ ε νο χ⌠διγο τριβυτ〈ριο mυνιχιπαλ; ινστρυιρ προχεσσοσ τριβυτ〈ριοσ, εφετυανδο 
λεϖανταmεντοσ φσιχοσ ε διλιγνχιασ; οριενταρ ε φισχαλιζαρ ο χυmπριmεντο δασ λεισ, ρεγυλαmεντοσ ε νορmασ 
χονχερνεντεσ ◊σ οβρασ πβλιχασ ε παρτιχυλαρεσ ε ◊σ ποστυρασ mυνιχιπαισ; χολαβοραρ χοm ασ χοβρανασ δα 
Σεχρεταρια δε Φαζενδα, εm ραζο δε οβρασ πβλιχασ εξεχυταδασ; ϖισιταρ εσταβελεχιmεντοσ χοmερχιαισ, ινδυστριαισ 
ε πρεσταδορεσ δε σερϖιοσ χοm α φιναλιδαδε δε φισχαλιζαο δο παγαmεντο δασ ταξασ ε ιmποστοσ mυνιχιπαισ; 
mαντερ ατυαλιζαδο ο χαδαστρο εχονmιχο δε χοντριβυιντεσ mυνιχιπαισ; ϖεριφιχαρ α λεγισλαο φαζενδο υσο νασ 
σιτυα⌡εσ περτινεντεσ; εmιτιρ γυιασ παρα ο ρεχοληιmεντο δασ χοντριβυι⌡εσ, ϕυντο αο ⌠ργο mυνιχιπαλ ου 
ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ; ελαβοραρ ρελατ⌠ριο δε ϖιστορια; εξεχυταρ τραβαληοσ δε φισχαλιζαο νο χαmπο δα ηιγιενε 
πβλιχα ε σανιτ〈ρια; οβσερϖαρ ε χυmπριρ ασ νορmασ δε ηιγιενε ε σεγυρανα δο τραβαληο; εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ 
χορρελατασ.  
 
ΦΙΣΧΑΛ ΣΑΝΙΤℑΡΙΟ: Εξεχυταρ τραβαληοσ νο χαmπο δα ηιγιενε πβλιχα ε σανιτ〈ρια; φισχαλιζαρ ασ ινσταλα⌡εσ 
χοmερχιαισ ε ινδυστριαισ, αουγυεσ, παδαριασ ε βαρεσ, ε ινφορmαρ α αδmινιστραο σοβρε ασ οχορρνχιασ ε 
ιρρεγυλαριδαδεσ ϖεριφιχαδασ; χυιδαρ δο σανεαmεντο υρβανο ε ρυραλ; mινιστραρ χυρσοσ δε απρενδιζαγεm 
εδυχαχιοναλ ε αρτεσαναλ να 〈ρεα; χονηεχερ ε απλιχαρ α λεγισλαο σανιτ〈ρια β〈σιχα; οριενταρ θυαντο α 
ενφερmιδαδεσ τρανσmιτιδασ πορ αλιmεντοσ; παρτιχιπαρ δε χαmπανηασ δε χοmβατε α συρτοσ ενδmιχοσ, δε 
ρεχοληιmεντο δε ανιmαισ ϖαδιοσ, δε ϖαχιναο δε ανιmαισ ε ουτρασ αφινσ; οβσερϖαρ ε χυmπριρ ασ νορmασ δε 
ηιγιενε ε σεγυρανα δο τραβαληο; εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ. 
 
ΦΙΣΙΟΤΕΡΑΠΕΥΤΑ: Χοληερ, οβσερϖαρ ε ιντερπρεταρ δαδοσ παρα α χονστρυο δε υm διαγν⌠στιχο δοσ διστρβιοσ δα 
χινσια φυνχιοναλ; Ιδεντιφιχαρ οσ διστρβιοσ χιντιχο−φυνχιοναισ πρεϖαλεντεσ; Σολιχιταρ, εξεχυταρ, αναλισαρ ε 
ιντερπρεταρ mετοδολογιχαmεντε οσ δεϖιδοσ εξαmεσ χοmπλεmενταρεσ νο διαγν⌠στιχο ε χοντρολε εϖολυτιϖο 
χλνιχο δα δεmανδα χιντιχα− φυνχιοναλ; Εσταβελεχερ νϖεισ δε δισφυν⌡εσ ε προγν⌠στιχοσ φισιοτεραπυτιχοσ; 
Ελαβοραρ α προγραmαο προγρεσσιϖα δοσ οβϕετιϖοσ φισιοτεραπυτιχοσ; Ελεγερ ε απλιχαρ οσ ρεχυρσοσ ε τχνιχασ 
mαισ αδεθυαδασ, χοm βασε νο χονηεχιmεντο δασ ρεα⌡εσ χολατεραισ αδϖερσασ πρεϖισϖεισ, ινερεντεσ ◊ πλενα 
ιντερϖενο φισιοτεραπυτιχα; Dεχιδιρ πελα αλτα φισιοτεραπυτιχα προϖισ⌠ρια ου δεφινιτιϖα; Πλανεϕαρ, συπερϖισιοναρ 
ε οριενταρ ιντερϖεν⌡εσ φισιοτεραπυτιχασ πρεϖεντιϖασ, mαντενεδορασ ε δε ρεαβιλιταο, ου δε ατενο 
πριmειρα, σεγυνδα ε τερχειρα δε σαδε; Ενχαmινηαρ χοm βασεσ χλνιχασ χιεντφιχασ, οσ παχιεντεσ/χλιεντεσ παρα 
ιντερϖεν⌡εσ προφισσιοναισ δε χοmπετνχια εσπεχιφιχα; Πρεσταρ χονσυλτοριασ; Εmιτιρ λαυδοσ παρεχερεσ ε 
ατεσταδοσ; Αδmινιστραρ σερϖιοσ πβλιχοσ ου πριϖαδοσ να 〈ρεα δε σαδε; Παρτιχιπαρ δε προϕετοσ ε προγραmασ 
οφιχιαισ δε σαδε ϖολταδοσ α εδυχαο ε ◊ πρεϖενο δε δεmανδασ δε σαδε φυνχιοναλ να χοmυνιδαδε; 
Μινιστραρ αυλασ, χονφερνχιασ ε παλεστρασ νο χαmπο δα Φισιοτεραπια ε δα σαδε εm γεραλ; Dεσενϖολϖερ ε εξεχυταρ 
προϕετοσ δε πεσθυισασ χιεντιφιχασ εm σαδε; Ιδεντιφιχαρ, θυαντιφιχαρ ε θυαλιφιχαρ ασ ιντερχορρνχιασ δεχορρεντεσ 
δε πρινχπιοσ θυmιχοσ, φσιχοσ ε mεχνιχοσ θυε ποσσαm ιντερφεριρ ποσιτιϖα ου νεγατιϖαmεντε να σαδε; 
Ιδεντιφιχαρ ε σανεαρ ιντερχορρνχιασ να θυαλιδαδε ε σεγυρανα δα σαδε; Ατυαρ mυλτιπροφισσιοναλmεντε ου 
ιντερπροφισσιοναλmεντε, χοm εξτρεmα προδυτιϖιδαδε να προmοο δε σαδε βασεαδο να χονϖιχο χιεντιφιχα 
δε χιδαδανια ε τιχα; Αχοmπανηαρ ε ινχορποραρ ινοϖα⌡εσ τεχνολ⌠γιχασ (ινφορm〈τιχα, βιοτεχνολογια ε νοϖασ 
mετοδολογιασ) νο εξερχχιο δα προφισσο. 
 
ΦΟΝΟΑΥDΙΛΟΓΟ: Dεσενϖολϖερ τραβαληο δε πρεϖενο νο θυε σε ρεφερε ◊ 〈ρεα δα χοmυνιχαο εσχριτα ε οραλ, 
ϖοζ ε αυδιο; παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ δε διαγν⌠στιχο, ρεαλιζανδο α αϖαλιαο δα χοmυνιχαο οραλ ε εσχριτα, ϖοζ 
ε αυδιο;  ρεαλιζαρ τεραπια φονοαυδιολ⌠γιχα δοσ προβλεmασ δε χοmυνιχαο οραλ ε εσχριτα, ϖοζ ε αυδιο; 
ρεαλιζαρ ο απερφειοαmεντο δοσ παδρ⌡εσ δα ϖοζ ε φαλα; χολαβοραρ εm ασσυντοσ φονοαυδιολ⌠γιχοσ λιγαδοσ α ουτρασ 
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χινχιασ; προϕεταρ, διριγιρ ου εφετυαρ πεσθυισασ φονοαυδιολ⌠γιχασ προmοϖιδασ πορ εντιδαδεσ πβλιχασ, πριϖαδασ, 
αυτ〈ρθυιχασ ε mιστασ; διριγιρ σερϖιοσ δε φονοαυδιολογια εm εσταβελεχιmεντοσ πβλιχοσ; ασσεσσοραρ α 
Αδmινιστραο Πβλιχα νο χαmπο δα Φονοαυδιολογια; παρτιχιπαρ δα Εθυιπε δε Οριενταο ε Πλανεϕαmεντο 
Εσχολαρ, ινσερινδο ασπεχτοσ πρεϖεντιϖοσ λιγαδοσ α ασσυντοσ φονοαυδιολ⌠γιχοσ; δαρ παρεχερ φονοαυδιολ⌠γιχο, να 
〈ρεα δα χοmυνιχαο οραλ ε εσχριτα, ϖοζ ε αυδιο; ρεαλιζαρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ ◊ συα φορmαο 
υνιϖερσιτ〈ρια πελο χυρρχυλο; ιδεντιφιχαρ προβλεmασ ου δεφιχινχιασ λιγαδασ ◊ χοmυνιχαο οραλ, εmπρεγανδο 
τχνιχασ πρ⌠πριασ δε αϖαλιαο ε φαζενδο ο τρειναmεντο φοντιχο, αυδιτιϖο, δε διχο, εmποσταο δα ϖοζ ε 
ουτροσ, παρα ποσσιβιλιταρ ο απερφειοαmεντο ε/ου ρεαβιλιταο δα φαλα; αϖαλιαρ δεφιχινχιασ δο χλιεντε, ρεαλιζανδο 
εξαmεσ φοντιχοσ, δα λινγυαγεm, αυδιοmετρια, γραϖαο ε ουτρασ τχνιχασ πρ⌠πριασ, παρα εσταβελεχερ ο πλανο 
δε τρειναmεντο ου τεραπυτιχο; ενχαmινηαρ ο χλιεντε αο εσπεχιαλιστα, οριεντανδο εστε ε φορνεχενδο−ληε 
ινδιχα⌡εσ, παρα σολιχιταρ παρεχερ θυαντο αο mεληοραmεντο ου ποσσιβιλιδαδε δε ρεαβιλιταο; εmιτιρ παρεχερ 
θυαντο αο απερφειοαmεντο ου ◊ πρατιχαβιλιδαδε δε ρεαβιλιταο φονοαυδιολ⌠γιχα, ελαβορανδο ρελατ⌠ριοσ, παρα 
χοmπλεmενταρ ο διαγν⌠στιχο; προγραmαρ, δεσενϖολϖερ ε συπερϖισιοναρ ο τρειναmεντο δε ϖοζ, φαλα, λινγυαγεm, 
εξπρεσσο δο πενσαmεντο ϖερβαλιζαδο, χοmπρεενσο δο πενσαmεντο ϖερβαλιζαδο ε ουτροσ, οριεντανδο ε 
φαζενδο δεmονστρα⌡εσ δε ρεσπιραο φυνχιοναλ, εmποσταο δε ϖοζ, τρειναmεντο φοντιχο, αυδιτιϖο, δε 
διχο ε οργανιζαο δο πενσαmεντο εm παλαϖρασ, παρα ρεεδυχαρ ε/ου ρεαβιλιταρ ο χλιεντε; οπιναρ θυαντο ◊σ 
ποσσιβιλιδαδεσ φονατ⌠ριασ ε αυδιτιϖασ δο ινδιϖδυο, φαζενδο εξαmεσ ε εmπρεγανδο τχνιχασ δε αϖαλιαο 
εσπεχφιχασ, παρα ποσσιβιλιταρ α σελεο προφισσιοναλ ου εσχολαρ; παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ mυλτιπροφισσιοναισ παρα 
ιδεντιφιχαο δε διστρβιοσ δε λινγυαγεm εm συασ φορmασ δε εξπρεσσο ε αυδιο, εmιτινδο παρεχερ δε συα 
εσπεχιαλιδαδε, παρα εσταβελεχερ ο διαγν⌠στιχο ε τραταmεντο; ασσεσσοραρ αυτοριδαδεσ συπεριορεσ, πρεπαρανδο 
ινφορmεσ ε δοχυmεντοσ εm ασσυντοσ δε φονοαυδιολογια, α φιm δε ποσσιβιλιταρ συβσδιοσ παρα ελαβοραο δε 
ορδενσ δε σερϖιο, πορταριασ, παρεχερεσ ε ουτροσ; δεσενϖολϖερ α⌡εσ χοm ο διαγν⌠στιχο δε σαδε αυδιτιϖα ε 
ϖοχαλ, η〈βιτοσ οραισ, αmαmενταο, χοντρολε δε ρυδοσ; ρεαλιζαρ δε ϖισιτασ δοmιχιλιαρεσ παρα παχιεντεσ 
αχαmαδοσ; ρεαλιζαρ γρυποσ δε εδυχαο εm σαδε, ρευνι⌡εσ δε εθυιπε παρα δισχυσσο δε χασοσ χλνιχοσ χοm ασ 
εθυιπεσ δε σαδε δα φαmλια; ρεαλιζαρ προmοο, πρεϖενο, διαγν⌠στιχο ε ρεαβιλιταο δα φυνο αυδιτιϖα ε 
ϖεστιβυλαρ; οριενταρ α εθυιπε δε σαδε παρα α ιδεντιφιχαο δε ινδιϖδυοσ χοm ρισχο δε δισφαγια ε 
ενχαmινηαmεντο παρα αϖαλιαο φονοαυδιολ⌠γιχα; αϖαλιαρ, χλασσιφιχαρ ε φαζερ ο διαγν⌠στιχο φυνχιοναλ δα 
δεγλυτιο ε δο προχεσσο δε αλιmενταο, ατραϖσ δα αϖαλιαο χλνιχα φονοαυδιολ⌠γιχα δα δισφαγια; αναλισαρ ο 
προχεσσο δε δεγλυτιο οβσερϖανδο α πρεσενα δοσ ασπεχτοσ φυνχιοναισ εσπεραδοσ παρα χαδα υmα δε συασ 
εταπασ; ρεαλιζαρ ο τραταmεντο − ηαβιλιταο/ρεαβιλιταο/χοmπενσαο/αδαπταο/γερενχιαmεντο δοσ 
διστρβιοσ δα δεγλυτιο; πρεσχρεϖερ α χονσιστνχια αλιmενταρ, ο ϖολυmε, ο ριτmο δε οφερτα, οσ υτενσλιοσ, ασ 
mανοβρασ ε ποστυρασ νεχεσσ〈ριασ παρα α αδmινιστραο δα διετα πορ ϖια οραλ δε φορmα σεγυρα; ρεαλιζαρ ασ 
ιντερϖεν⌡εσ νεχεσσ〈ριασ ϕυντο αο ινδιϖδυο χοm δισφαγια, mενσυρανδο α εφιχ〈χια δοσ προχεδιmεντοσ, παρα θυε 
ο mεσmο ποσσα mινιmιζαρ, χοmπενσαρ ου αδαπταρ ασ διφιχυλδαδεσ δε δεγλυτιο; ρεαλιζαρ ασ ιντερϖεν⌡εσ 
νεχεσσ〈ριασ, νο mβιτο δε συα χοmπετνχια, ϕυντο α χριανασ εσπεχιαισ; χονηεχερ ασ πολτιχασ δε εδυχαο 
δεφινιδασ εm mβιτο φεδεραλ, εσταδυαλ ε mυνιχιπαλ, βεm χοmο οσ προγραmασ, προϕετοσ ε α⌡εσ ρελαχιοναδασ αο 
προχεσσο δε ενσινο−απρενδιζαγεm; ατυαρ εm παρχερια χοm οσ εδυχαδορεσ ϖισανδο χοντριβυιρ παρα α προmοο 
δο δεσενϖολϖιmεντο ε δα απρενδιζαγεm δο εσχολαρ; mεληορια δα θυαλιδαδε δε ενσινο; δεσενϖολϖερ α⌡εσ 
εδυχατιϖασ, φορmατιϖασ ε ινφορmατιϖασ χοm ϖιστασ ◊ δισσεmιναο δο χονηεχιmεντο σοβρε α ιντερφαχε εντρε 
χοmυνιχαο ε απρενδιζαγεm παρα οσ διφερεντεσ ατορεσ ενϖολϖιδοσ νο προχεσσο δε ενσινο−απρενδιζαγεm: 
γεστορεσ, εθυιπεσ τχνιχασ, προφεσσορεσ, φαmιλιαρεσ ε εδυχανδοσ, ινχλυσιϖε ιντερmεδιανδο χαmπανηασ πβλιχασ 
ου προγραmασ ιντερσετοριαισ θυε ενϖολϖαm α οτιmιζαο δα χοmυνιχαο ε δα απρενδιζαγεm νο mβιτο 
εδυχαχιοναλ; δεσενϖολϖερ α⌡εσ ινστιτυχιοναισ, θυε βυσθυεm α προmοο, α πρεϖενο, ο διαγν⌠στιχο ε α 
ιντερϖενο δε φορmα ιντεγραδα αο πλανεϕαmεντο εδυχαχιοναλ; ρεγιστραρ τοδο ατενδιmεντο εm προντυ〈ριο; 
Ρεαλιζαρ ασ δεmαισ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ ◊ προφισσο. 
 
ΓΕΣΤΟΡ DΕ DΕΣΑΣΤΡΕ: Αχοmπανηαρ, πλανεϕαρ ε χοντρολαρ ασ α⌡εσ δα δεφεσα χιϖιλ mυνιχιπαλ, ατραϖσ δο 
προχεσσο δε γεστο δο δεσαστρε. 
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ΓΕΣΤΟΡ DΕ ΡΙΣΧΟ: Αχοmπανηαρ, πλανεϕαρ ε χοντρολαρ ασ α⌡εσ δα δεφεσα χιϖιλ mυνιχιπαλ, ατραϖσ δο προχεσσο 
δε γεστο δε ρισχο. 
 
ΓΕΣΤΟΡ Π∨ΒΛΙΧΟ: Ασσεσσοραρ ε φισχαλιζαρ ο Χοντρολε Ιντερνο; φισχαλιζαρ οσ ινϖεστιmεντοσ να Χmαρα; φισχαλιζαρ 
ε αχοmπανηαρ ο δεσεmπενηο ε ατριβυι⌡εσ δο φυνχιοναλισmο πβλιχο; προπορ mεχανισmοσ δε απλιχαο δοσ 
ρεχυρσοσ να 〈ρεα σοχιαλ; πλανεϕαmεντο ϖινχυλαδο ◊ απλιχαο δοσ ρεχυρσοσ πβλιχοσ ρελαχιοναδοσ χοm οσ 
προϕετοσ δε ινϖεστιmεντοσ; αχοmπανηαρ αυδινχιασ πβλιχασ, ασσεσσοραρ ασ Dιρετοριασ, γαβινετε ε εmιτιρ 
παρεχερεσ τχνιχοσ, ε εξερχερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ. 
 
ΗΙΣΤΟΡΙΑDΟΡ: Πλανεϕαρ, οργανιζαρ, ιmπλανταρ ε διριγιρ σερϖιοσ δε εστυδοσ ε πεσθυισα ηιστ⌠ριχοσ ρελατιϖοσ αο 
Μυνιχπιο δε Χρυζειρο δο Συλ に Αχρε, βεm χοmο χαταλογαρ ε ρευνιρ ινφορmα⌡εσ δε ιντερεσσε ηιστ⌠ριχο ε ουτρασ 
ατιϖιδαδεσ δε ιγυαλ χοmπλεξιδαδε ε εσπεχιαλιδαδε. 
 
ϑΟΡΝΑΛΙΣΤΑ: Εφετυαρ ρεπορταγενσ ε χοβερτυρασ δε εϖεντοσ; ρεαλιζαρ εντρεϖιστασ; χονδενσαρ ε τιτυλαρ mατριασ; 
πλανεϕαρ ε εξεχυταρ σερϖιοσ δε ϕορναλισmο; εφετυαρ ρεϖισο δε τεξτοσ ε mατριασ; φαζερ α διαγραmαο δε 
προδυτοσ γρ〈φιχοσ δα Πρεφειτυρα δε Χρυζειρο δο Συλ − Αχρε; mαντερ ατυαλιζαδασ ασ ινφορmα⌡εσ εντρε σετορεσ; 
πλανεϕαρ, διριγιρ ε εξεχυταρ σερϖιοσ τχνιχοσ δε χοmυνιχαο σοχιαλ νο mβιτο δα Πρεφειτυρα πεσθυισανδο, 
εδιτανδο ε πυβλιχανδο ινφορmα⌡εσ δε χιρχυλαο ιντερνα ε εξτερνα; ρεδιγιρ νοτασ ε ρεπορταγενσ; χονφεχχιοναρ 
α σινοπσε δασ νοτχιασ; προϖιδενχιαρ πυβλιχαο δε αϖισοσ, χοντρατοσ, ατασ, εδιταισ δε λιχιταο ετχ.; ατενδερ α 
ιmπρενσα; χολεταρ δαδοσ ε ενχαmινηαρ ινφορmα⌡εσ παρα οσ διϖερσοσ ϖεχυλοσ δε χοmυνιχαο; εξεχυταρ ουτρασ 
ταρεφασ χοmπατϖεισ χοm ο χαργο. 
 
ΜΕΧℜΝΙΧΟ: Εξεχυταρ σερϖιοσ ροτινειροσ ρελατιϖοσ ◊ mανυτενο, ρεγυλαγενσ, διαγν⌠στιχο δε φαληασ ε λιmπεζα 
γεραλ δε mεχνιχα δε m〈θυινασ πεσαδασ, δε αχορδο χοm νορmασ ε προχεδιmεντοσ τχνιχοσ δε θυαλιδαδε, 
σεγυρανα, ηιγιενε ε σαδε; ε εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ α συα 〈ρεα δε ατυαο, mεδιαντε 
δετερmιναο δα χηεφια ιmεδιατα/συπεριορ. 
 
Μ⊃DΙΧΟ ΧΛ⊆ΝΙΧΟ ΓΕΡΑΛ: Ρεαλιζαρ εξαmεσ mδιχοσ, εmιτιρ διαγν⌠στιχοσ, αχοmπανηαρ παχιεντεσ ιντερναδοσ, 
πρεσχρεϖερ ε mινιστραρ τραταmεντο παρα ασ διϖερσασ δοενασ, περτυρβα⌡εσ ε λεσ⌡εσ δο οργανισmο ηυmανο, 
απλιχαρ οσ mτοδοσ δα mεδιχινα πρεϖεντιϖα; δεφινιρ ινστρυ⌡εσ; πρατιχαρ ατοσ χιρργιχοσ ε χορρελατοσ; εmιτιρ 
λαυδοσ, παρεχερεσ ε γυιασ δε ιντερναο ηοσπιταλαρ / αmβυλατοριαλ; απλιχαρ ασ λεισ ε ρεγυλαmεντοσ δα σαδε 
πβλιχα; δεσενϖολϖερ α⌡εσ δε σαδε χολετιϖα; παρτιχιπαρ δε προχεσσοσ εδυχατιϖοσ, δε ενσινο, πεσθυισα ε δε 
ϖιγιλνχια εm σαδε. 
 
Μ⊃DΙΧΟ ςΕΤΕΡΙΝℑΡΙΟ: Ατενδιmεντο αοσ προγραmασ δα Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Αγριχυλτυρα, νο ατενδιmεντο 
◊σ προπριεδαδεσ ρυραισ δε Χρυζειρο δο Συλ − Αχρε, βεm χοmο φισχαλιζαο δε φριγορφιχοσ ε αφινσ. Φισχαλιζαο ε 
χοντρολε δε ζοονοσεσ. Εξερχερ ουτρασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ/ατριβυι⌡εσ χορρελατασ. 
 
ΜΙΧΡΟΣΧΟΠΙΣΤΑ: Λερ, αναλισαρ, ρεγιστραρ ρεσυλταδοσ δε εξαmεσ, ρεχεβερ λmινασ παρα ρεϖισο, ρεϖισαρ λmινασ 
ποσιτιϖασ, ενχαmινηαρ παρα ρεϖισο νο Λαβορατ⌠ριο, ελαβοραρ εστυδοσ ε διαγν⌠στιχοσ λαβορατοριαισ υτιλιζανδο 
mιχροσχ⌠πιοσ, ελαβοραρ ε mαντερ ατυαλιζαδο ρελατ⌠ριο δε χονσυmο δε mατεριαλ δε λαβορατ⌠ριο, mανυτενο δοσ 
εθυιπαmεντοσ υτιλιζαδοσ, ελαβοραρ ρελατ⌠ριο mενσαλ δε λmινασ εξαmιναδασ, εmιτιρ ρελατ⌠ριοσ. Ρεαλιζαρ ουτρασ 
ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ αο χαργο. 
 
ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ に ΑΒ: Dιριγιρ ϖεχυλοσ αυτοmοτορεσ, οβεδεχενδο αο Χ⌠διγο Ναχιοναλ δε Τρνσιτο, σεγυινδο 
ιτινερ〈ριο ε προγραmασ εσταβελεχιδοσ παρα ο τρανσπορτε δε πασσαγειροσ ου χαργα, εm τραϕετοσ υρβανοσ ου εm 
ϖιαγενσ παρα ουτρασ λοχαλιδαδεσ. Ρεχοληερ ο ϖεχυλο ◊ γαραγεm ου λοχαλ δεστιναδο θυανδο χονχλυδα α ϕορναδα 
δο δια, χοmυνιχανδο θυαλθυερ δεφειτο πορϖεντυρα εξιστεντε; Μαντερ οσ ϖεχυλοσ εm περφειτασ χονδι⌡εσ δε 
φυνχιοναmεντο; Φαζερ ρεπαροσ δε εmεργνχια; Ζελαρ πελα χονσερϖαο δο ϖεχυλο θυε ληε φορ εντρεγυε; 
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Ενχαρρεγαρ−σε δο τρανσπορτε ε δα εντρεγα δε χορρεσπονδνχια ου δε παχοτεσ, πεθυενασ χαργασ θυε ληε φορεm 
χονφιαδασ; Προmοϖερ ο αβαστεχιmεντο δε χοmβυστϖεισ, 〈γυα ε ⌠λεο; ςεριφιχαρ ο φυνχιοναmεντο δο σιστεmα 
ελτριχο, λmπαδασ, φαρ⌠ισ, σιναλειρασ, βυζινασ ε ινδιχαδορεσ δε διρεο; Προϖιδενχιαρ α λυβριφιχαο θυανδο 
ινδιχαδα; ςεριφιχαρ ο γραυ δε δενσιδαδε ε νϖελ δε 〈γυα δα βατερια, βεm χοmο, α χαλιβραγενσ δοσ πνευσ; 
Προχεδερ αο mαπεαmεντο δε ϖιαγενσ, ιδεντιφιχανδο ο υσυ〈ριο, τιποσ δε χαργα, σευ δεστινο, θυιλοmετραγεm, 
ηορ〈ριοσ δε σαδα ε χηεγαδα; − Αυξιλιαρ να χαργα ε δεσχαργα δο mατεριαλ ου εθυιπαmεντο; Τραταρ οσ πασσαγειροσ 
χοm ρεσπειτο ε ηυmανιζαο; Μαντερ ατυαλιζαδο ο δοχυmεντο δε ηαβιλιταο προφισσιοναλ ε δο ϖεχυλο; 
Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ αφινσ.  
 
ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ に D: Dιριγιρ ϖεχυλοσ αυτοmοτορεσ, οβεδεχενδο αο Χ⌠διγο Ναχιοναλ δε Τρνσιτο, σεγυινδο 
ιτινερ〈ριο ε προγραmασ εσταβελεχιδοσ παρα ο τρανσπορτε δε πασσαγειροσ ου χαργα, εm τραϕετοσ υρβανοσ ου εm 
ϖιαγενσ παρα ουτρασ λοχαλιδαδεσ. Χονδυζιρ ϖεχυλοσ αυτοmοτορεσ, χαmινη⌡εσ, νιβυσ ε αmβυλνχιασ δεστιναδοσ 
αο τρανσπορτε δε πασσαγειροσ ε χαργασ; Ρεχοληερ ο ϖεχυλο ◊ γαραγεm ου λοχαλ δεστιναδο θυανδο χονχλυδα α 
ϕορναδα δο δια, χοmυνιχανδο θυαλθυερ δεφειτο πορϖεντυρα εξιστεντε; Μαντερ οσ ϖεχυλοσ εm περφειτασ 
χονδι⌡εσ δε φυνχιοναmεντο; Φαζερ ρεπαροσ δε εmεργνχια; Ζελαρ πελα χονσερϖαο δο ϖεχυλο θυε ληε φορ 
εντρεγυε;  Ενχαρρεγαρ−σε δο τρανσπορτε ε δα εντρεγα δε χορρεσπονδνχια ου δε παχοτεσ, πεθυενασ χαργασ θυε 
ληε φορεm χονφιαδασ; Προmοϖερ ο αβαστεχιmεντο δε χοmβυστϖεισ, 〈γυα ε ⌠λεο; ςεριφιχαρ ο φυνχιοναmεντο δο 
σιστεmα ελτριχο, λmπαδασ, φαρ⌠ισ, σιναλειρασ, βυζινασ ε ινδιχαδορεσ δε διρεο; Προϖιδενχιαρ α λυβριφιχαο 
θυανδο ινδιχαδα; ςεριφιχαρ ο γραυ δε δενσιδαδε ε νϖελ δε 〈γυα δα βατερια, βεm χοmο, α χαλιβραγενσ δοσ πνευσ; 
Αυξιλιαρ mδιχοσ ε ενφερmειροσ να ασσιστνχια α παχιεντεσ, χονδυζινδο χαιξασ δε mεδιχαmεντοσ, τυβοσ δε 
οξιγνιο ε mαχασ; Οπεραρ ρ〈διο τρανσχεπτορ; Προχεδερ αο mαπεαmεντο δε ϖιαγενσ, ιδεντιφιχανδο ο υσυ〈ριο, 
τιποσ δε χαργα, σευ δεστινο, θυιλοmετραγεm, ηορ〈ριοσ δε σαδα ε χηεγαδα; Αυξιλιαρ να χαργα ε δεσχαργα δο 
mατεριαλ ου εθυιπαmεντο; Τραταρ οσ πασσαγειροσ χοm ρεσπειτο ε ηυmανιζαο; Μαντερ ατυαλιζαδο ο δοχυmεντο 
δε ηαβιλιταο προφισσιοναλ ε δο ϖεχυλο; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ αφινσ. 
 
ΝΥΤΡΙΧΙΟΝΙΣΤΑ: Πλανεϕαρ, οργανιζαρ, χοντρολαρ, συπερϖισιοναρ, εξεχυταρ ε αϖαλιαρ σερϖιοσ δε αλιmενταο ε 
νυτριο; ελαβοραρ ε/ου παρτιχιπαρ δε εστυδοσ διεττιχοσ, δε προγραmασ ε χυρσοσ ρελαχιοναδοσ χοm αλιmενταο 
ε νυτριο; πρεσταρ ασσιστνχια διετοτερ〈πιχα ηοσπιταλαρ ε αmβυλατοριαλ ε παρτιχιπαρ δε προγραmασ δε εδυχαο 
ε ϖιγιλνχια εm σαδε. 
 
ΟΠΕΡΑDΟΡ DΕ ΜℑΘΥΙΝΑΣ: Οπεραρ m〈θυινασ χοmο ρολο χοmπαχταδορ, περφυρατριζ, mοτονιϖελαδορα, τρατορ δε 
εστειρασ, π〈 χαρρεγαδειρα, ρετροεσχαϖαδειρα ε ουτροσ εθυιπαmεντοσ ροδοϖι〈ριοσ; Οπεραρ m〈θυινασ αγρχολασ, 
ταισ χοmο τρατορ δε πνευσ ε σευσ ρεσπεχτιϖοσ εθυιπαmεντοσ αγρχολασ; Προϖιδενχιαρ α λαϖαο, ο αβαστεχιmεντο 
ε α λυβριφιχαο δα m〈θυινα; Εφετυαρ πεθυενοσ ρεπαροσ να m〈θυινα σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε; Χοmυνιχαρ αο 
χηεφε ιmεδιατο α οχορρνχια δε ιρρεγυλαριδαδεσ ου αϖαριασ χοm α m〈θυινα σοβ συα ρεσπονσαβιλιδαδε; Προχεδερ 
αο χοντρολε χοντνυο δε χονσυmο δε χοmβυστϖελ, λυβριφιχαο ε mανυτενο εm γεραλ; Προχεδερ ο 
mαπεαmεντο δοσ σερϖιοσ εξεχυταδοσ, ιδεντιφιχανδο ο τιπο δε σερϖιο, ο λοχαλ ε α χαργα ηορ〈ρια; Μαντερ 
ατυαλιζαδα α συα χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιταο ε α δοχυmενταο δα m〈θυινα; Εφετυαρ οσ σερϖιοσ 
δετερmιναδοσ, ρεγιστρανδο ασ οχορρνχιασ; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ αφινσ.  
 
ΟΠΕΡΑDΟΡ DΕ ΤΡΑΤΟΡ ΑΓΡ⊆ΧΟΛΑ: Εξεχυταρ ταρεφασ δε οπεραο δε τρατορεσ ε ρεβοθυεσ, mονταδοσ σοβρε 
ροδασ, παρα χαρρεγαmεντο ε δεσχαρρεγαmεντο δε mατεριαισ; Εξεχυταρ ροαγεm δε τερρενοσ, χορτεσ δε τερρασ ε 
λιmπεζα δε ϖιασ πβλιχασ, πραασ ε ϕαρδινσ; Χονδυζιρ τρατορεσ προϖιδοσ ου νο δε ιmπλεmεντοσ διϖερσοσ, χοmο 
λmινα ε m〈θυινασ ϖαρρεδορασ ου παϖιmενταδορασ, διριγινδο−ασ ε οπερανδο ο mεχανισmο δα τραο ου 
ιmπυλσο, παρα mοϖιmενταρ χαργασ ε εξεχυταρ οπερα⌡εσ δε λιmπεζα ου σιmιλαρεσ; Ζελαρ πελα βοα θυαλιδαδε δο 
σερϖιο, χοντρολανδο ο ανδαmεντο δασ οπερα⌡εσ, χολοχανδο εm πρ〈τιχα ασ mεδιδασ δε σεγυρανα 
ρεχοmενδαδασ, παρα οπεραο ε εσταχιοναmεντο δα m〈θυινα; Εφετυαρ α λιmπεζα ε λυβριφιχαο δασ m〈θυινασ 
ε σευσ ιmπλεmεντοσ, παρα ασσεγυραρ σευ βοm φυνχιοναmεντο; Εφετυαρ ο αβαστεχιmεντο δοσ εθυιπαmεντοσ χοm 
⌠λεο διεσελ, οβσερϖανδο ο νϖελ δο ⌠λεο λυβριφιχαντε ε λυβριφιχανδο ασ παρτεσ νεχεσσ〈ριασ, υτιλιζανδο γραξα, παρα 
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mαντ−λασ εm χονδι⌡εσ δε υσο; Ρεγιστραρ ασ οπερα⌡εσ ρεαλιζαδασ, ανοτανδο εm υm δι〈ριο ου εm ιmπρεσσοσ, 
οσ τιποσ ε οσ περοδοσ δε τραβαληο, παρα περmιτιρ ο χοντρολε δοσ ρεσυλταδοσ; Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ.   
 
ΠΕDΡΕΙΡΟ: Τραβαληαρ χοm ινστρυmεντοσ δε νιϖελαmεντο ε πρυmο; χονστρυιρ ε ρεπαραρ αλιχερχεσ, παρεδεσ, 
mυροσ, πισοσ ε σιmιλαρεσ; πρεπαραρ ου οριενταρ α πρεπαραο δε αργαmασσα; φαζερ ρεβοχο; πρεπαραρ ε απλιχαρ 
χαια⌡εσ; φαζερ βλοχοσ δε χιmεντο; χονστρυιρ φορmασ ε αρmα⌡εσ δε φερρο παρα χονχρετο; χολοχαρ τεληασ, αζυλεϕοσ 
ε λαδριληοσ; αρmαρ ανδαιmεσ; ασσενταρ ε ρεχολοχαρ απαρεληοσ σανιτ〈ριοσ, τιϕολοσ, τεληασ ε ουτροσ; τραβαληαρ χοm 
θυαλθυερ τιπο δε mασσα ◊ βασε δε χαλ, χιmεντο ε ουτροσ mατεριαισ δε χονστρυο; χορταρ πεδρασ; αρmαρ φορmασ 
παρα φαβριχαο δε τυβοσ; ρεmοϖερ mατεριαισ δε χονστρυο; ρεσπονσαβιλιζαρ−σε πελο mατεριαλ υτιλιζαδο; χαλχυλαρ 
οραmεντοσ ε οργανιζαρ πεδιδοσ δε mατεριαλ; ζελαρ πελο βοm υσο δασ φερραmεντασ, πελα θυαλιδαδε δοσ mατεριαισ 
ε πελα σεγυρανα νο τραβαληο; ε Εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ α συα 〈ρεα δε ατυαο, mεδιαντε 
δετερmιναο δα χηεφια ιmεδιατα/συπεριορ. 
 
ΠΙΝΤΟΡ: Εξεχυταρ σερϖιοσ ροτινειροσ ρελατιϖοσ ◊ χονσερϖαο, mανυτενο ε λιmπεζα γεραλ ε δε πιντυρα ε 
εξεχυταρ ουτρασ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ α συα 〈ρεα δε ατυαο. 
 
ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ ΛΙΧΕΝ∩Α ΠΛΕΝΑ ΕΜ ΠΕDΑΓΟΓΙΑ (ΖΟΝΑ ΥΡΒΑΝΑ): Μινιστραρ αυλασ, γαραντινδο 
α εφετιϖαο δο προχεσσο δε ενσινο απρενδιζαγεm ε δο προϕετο πολτιχο πεδαγ⌠γιχο δασ υνιδαδεσ εσχολαρεσ ε 
δα ρεδε mυνιχιπαλ δε ενσινο, να 〈ρεα δα εδυχαο ινφαντιλ ε ενσινο φυνδαmενταλ; ελαβοραρ προγραmασ, πλανοσ 
δε χυρσο ε πλανοσ δε αυλα να 〈ρεα δε συα χοmπετνχια, δε χονφορmιδαδε χοm ασ διρετριζεσ mετοδολ⌠γιχασ δα 
εσχολα ε χοm α λεγισλαο περτινεντε; προmοϖερ εξπερινχιασ δε ενσινο−απρενδιζαγεm διϖερσιφιχαδασ, ϖολταδασ 
παρα ο ατενδιmεντο δασ διφερενασ ινδιϖιδυαισ; προmοϖερ ρεχυπερα⌡εσ πρεϖεντιϖασ ε/ου ατιϖιδαδεσ δε 
χοmπλεmενταο, απερφειοαmεντο ε απροφυνδαmεντο χονφορmε εξιγνχιασ δοσ διαγν⌠στιχοσ δε αϖαλια⌡εσ; 
παρτιχιπαρ ε/ου οργανιζαρ ρευνι⌡εσ χοm οσ παισ δε σευσ αλυνοσ; αχοmπανηαρ ο δεσενϖολϖιmεντο δοσ αλυνοσ ε 
χοmυνιχαρ ◊ διρεο ◊σ οχορρνχιασ περτινεντεσ; δεσεmπενηαρ ουτρασ ταρεφασ ρελατιϖασ ◊ δοχνχια δε εδυχαο 
ινφαντιλ ε φυνδαmενταλ.  
 
ΠΡΟΦΕΣΣΟΡ Ν⊆ςΕΛ ΣΥΠΕΡΙΟΡ ΛΙΧΕΝ∩Α ΠΛΕΝΑ ΕΜ ΠΕDΑΓΟΓΙΑ (ΖΟΝΑ ΡΥΡΑΛ): Μινιστραρ αυλασ, γαραντινδο α 
εφετιϖαο δο προχεσσο δε ενσινο απρενδιζαγεm ε δο προϕετο πολτιχο πεδαγ⌠γιχο δασ υνιδαδεσ εσχολαρεσ ε δα 
ρεδε mυνιχιπαλ δε ενσινο, να 〈ρεα δα εδυχαο ινφαντιλ ε ενσινο φυνδαmενταλ; ελαβοραρ προγραmασ, πλανοσ δε 
χυρσο ε πλανοσ δε αυλα να 〈ρεα δε συα χοmπετνχια, δε χονφορmιδαδε χοm ασ διρετριζεσ mετοδολ⌠γιχασ δα 
εσχολα ε χοm α λεγισλαο περτινεντε; προmοϖερ εξπερινχιασ δε ενσινο−απρενδιζαγεm διϖερσιφιχαδασ, ϖολταδασ 
παρα ο ατενδιmεντο δασ διφερενασ ινδιϖιδυαισ; προmοϖερ ρεχυπερα⌡εσ πρεϖεντιϖασ ε/ου ατιϖιδαδεσ δε 
χοmπλεmενταο, απερφειοαmεντο ε απροφυνδαmεντο χονφορmε εξιγνχιασ δοσ διαγν⌠στιχοσ δε αϖαλια⌡εσ; 
παρτιχιπαρ ε/ου οργανιζαρ ρευνι⌡εσ χοm οσ παισ δε σευσ αλυνοσ; αχοmπανηαρ ο δεσενϖολϖιmεντο δοσ αλυνοσ ε 
χοmυνιχαρ ◊ διρεο ◊σ οχορρνχιασ περτινεντεσ; δεσεmπενηαρ ουτρασ ταρεφασ ρελατιϖασ ◊ δοχνχια δε εδυχαο 
ινφαντιλ ε φυνδαmενταλ.  
 
ΠΣΙΧΛΟΓΟ: Dεσενϖολϖερ mοδαλιδαδεσ ιντερϖεντιϖασ χοερεντεσ χοm οσ οβϕετιϖοσ δο τραβαληο σοχιαλ 
δεσενϖολϖιδο πελα Προτεο Σοχιαλ Β〈σιχα ε Προτεο Σοχιαλ Εσπεχιαλ (mδια ε αλτα χοmπλεξιδαδε), χονσιδερανδο 
θυε ο οβϕετιϖο δα ιντερϖενο εm χαδα υmα διφερε, ασσιm χοmο ο mοmεντο εm θυε ελε οχορρε να φαmλια, εm 
σευσ mεmβροσ ου ινδιϖδυοσ; φαχιλιταρ προχεσσοσ δε ιδεντιφιχαο, χονστρυο ε ατυαλιζαο δε ποτενχιαισ 
πεσσοαισ, γρυπαισ ε χοmυνιτ〈ριοσ, δε mοδο α φορταλεχερ ατιϖιδαδεσ ε ποσιτιϖιδαδεσ ϕ〈 εξιστεντεσ νασ ιντερα⌡εσ 
δοσ mοραδορεσ, νοσ αρρανϕοσ φαmιλιαρεσ ε να ατυαο δοσ γρυποσ, προπιχιανδο φορmασ δε χονϖιϖνχια φαmιλιαρ 
ε χοmυνιτ〈ρια θυε φαϖορεαm α χριαο δε λαοσ αφετιϖοσ ε χολαβορατιϖοσ εντρε οσ ατορεσ ενϖολϖιδοσ; φοmενταρ 
εσπαοσ δε ιντεραο διαλ⌠γιχα θυε ιντεγρεm ϖιϖνχιασ, λειτυρα χρτιχα δα ρεαλιδαδε ε αο χριατιϖα ε 
τρανσφορmαδορα, α φιm δε θυε ασ πεσσοασ ρεχονηεαm−σε ε σε mοϖιmεντεm να χονδιο δε χο−χονστρυτορασ δε 
σι ε δοσ σευσ χοντεξτοσ σοχιαλ, χοmυνιτ〈ριο ε φαmιλιαρ; Χοmπρεενδερ ε αχοmπανηαρ οσ mοϖιmεντοσ δε 
χονστρυο συβϕετιϖα δε πεσσοασ, γρυποσ χοmυνιτ〈ριοσ ε φαmλιασ, ατεντανδο παρα α αρτιχυλαο δεσσεσ 
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προχεσσοσ χοm ασ ϖιϖνχιασ ε ασ πρ〈τιχασ σοχιαισ εξιστεντεσ να τεσσιτυρα σ⌠χιο χοmυνιτ〈ρια ε φαmιλιαρ; ≈ χολαβοραρ 
χοm α χονστρυο δε προχεσσοσ δε mεδιαο, οργανιζαο, mοβιλιζαο σοχιαλ ε παρτιχιπαο διαλ⌠γιχα θυε 
ιmπλιθυεm να εφετιϖαο δε διρειτοσ σοχιαισ ε να mεληορια δασ χονδι⌡εσ δε ϖιδα πρεσεντεσ νο τερριτ⌠ριο δε 
αβρανγνχια δο ΧΡΑΣ; Νο ατενδιmεντο, δεσενϖολϖερ ασ α⌡εσ δε αχοληιδα, εντρεϖιστασ, οριεντα⌡εσ, 
ρεφερενχιαmεντο ε χοντρα ρεφερενχιαmεντο, ϖισιτασ ε εντρεϖιστασ δοmιχιλιαρεσ, αρτιχυλα⌡εσ ινστιτυχιοναισ 
δεντρο ε φορα δο τερριτ⌠ριο δε αβρανγνχια δασ υνιδαδεσ, προτεο προατιϖα, ατιϖιδαδεσ σοχιοεδυχατιϖασ ε δε 
χονϖϖιο, φαχιλιταο δε γρυποσ, εστιmυλανδο προχεσσοσ χοντεξτυαλιζαδοσ, αυτο−γεστιοναδοσ, πρ〈ξιχοσ ε 
ϖαλοριζαδορεσ δασ αλτεριδαδεσ; Πορ mειο δασ α⌡εσ, προmοϖερ ο δεσενϖολϖιmεντο δε ηαβιλιδαδεσ, 
ποτενχιαλιδαδεσ ε αθυισι⌡εσ, αρτιχυλαο ε φορταλεχιmεντο δασ ρεδεσ δε προτεο σοχιαλ, mεδιαντε ασσεσσορια 
α ινστιτυι⌡εσ ε γρυποσ χοmυνιτ〈ριοσ; Dεσενϖολϖερ ο τραβαληο σοχιαλ αρτιχυλαδο αοσ δεmαισ τραβαληοσ δα ρεδε 
δε προτεο σοχιαλ, τενδο εm ϖιστα οσ διρειτοσ α σερεm ασσεγυραδοσ ου ρεσγαταδοσ ε α χοmπλετυδε δα ατενο 
εm ρεδε; Παρτιχιπαρ δα ιmπλεmενταο, ελαβοραο ε εξεχυο δοσ προϕετοσ δε τραβαληο; Χοντριβυιρ να 
ελαβοραο, σοχιαλιζαο, εξεχυο, νο αχοmπανηαmεντο ε να αϖαλιαο δο πλανο δε τραβαληο δε σευ σετορ δε 
ατυαο, γαραντινδο α ιντεγραλιδαδε δασ α⌡εσ; Χοντριβυιρ να εδυχαο περmανεντε δοσ προφισσιοναισ δα 
Ασσιστνχια Σοχιαλ; Φοmενταρ α εξιστνχια δε εσπαοσ δε φορmαο περmανεντε, βυσχανδο α χονστρυο δε 
πρ〈τιχασ χοντεξτυαλιζαδασ ε χολετιϖασ; Ουτρασ ατιϖιδαδεσ ινερεντεσ ◊ φυνο, χονφορmε Λει δε Ρεγυλαmενταο 
δα Προφισσο. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΑΓΡΟΠΕΧΥℑΡΙΟ/ΑΓΡΟΦΛΟΡΕΣΤΑΛ: Χονσυλτασ τχνιχασ α πεθυενοσ προδυτορεσ ρυραισ να 〈ρεα δε 
αγριχυλτυρα ε πεχυ〈ρια. Λεϖανταmεντο δε Χονδι⌡εσ δε σολο παρα πλαντιο εm χοοπεραο προγραmα δε φοmεντο 
α αγριχυλτυρα ιmπλανταδα πελα mυνιχιπαλιδαδε, ασσιστνχια τχνιχα νο εστυδο ε δεσενϖολϖιmεντο δε προϕετοσ ε 
πεσθυισασ αγροπεχυ〈ριασ. Οριενταο ε χοορδεναο δε σερϖιοσ ρελαχιοναδοσ χοm α προδυο αγροπεχυ〈ρια. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΑΓΡΙΜΕΝΣΥΡΑ: Εξεχυταρ λεϖανταmεντοσ γεοδσιχοσ ε τοπο ηιδρογρ〈φιχοσ, πορ mειο δε 
λεϖανταmεντοσ αλτιmτριχοσ ε πλανιmτριχοσ; ιmπλανταm, νο χαmπο, ποντοσ δε προϕετο, λοχανδο οβρασ δε 
σιστεmασ δε τρανσπορτε, οβρασ χιϖισ, ινδυστριαισ, ρυραισ ε δελιmιτανδο γλεβασ; πλανεϕαm τραβαληοσ εm γεοm〈τιχα; 
αναλισαρ δοχυmεντοσ ε ινφορmα⌡εσ χαρτογρ〈φιχασ, ιντερπρετανδο φοτοσ τερρεστρεσ, φοτοσ αρεασ, ιmαγενσ 
ορβιταισ, χαρτασ, mαπασ, πλαντασ, ιδεντιφιχανδο αχιδεντεσ γεοmτριχοσ ε ποντοσ δε αποιο παρα 
γεορρεφερενχιαmεντο ε αmαρραο, χολετανδο δαδοσ γεοmτριχοσ. Εφετυαρ χ〈λχυλοσ ε δεσενηοσ ε ελαβοραm 
δοχυmεντοσ χαρτογρ〈φιχοσ, δεφινινδο εσχαλασ ε χ〈λχυλοσ χαρτογρ〈φιχοσ, εφετυανδο αεροτριανγυλαο, ρεστιτυινδο 
φοτογραφιασ αρεασ. Ασσεσσοραρ νασ ατιϖιδαδεσ δε ενσινο, πεσθυισα ε εξτενσο. Εξερχερ ουτρασ 
ρεσπονσαβιλιδαδεσ/ατριβυι⌡εσ χορρελατασ. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕΝΦΕΡΜΑΓΕΜ: Εξερχερ ατιϖιδαδεσ δε νϖελ mδιο, ενϖολϖενδο οριενταο ε αχοmπανηαmεντο 
δο τραβαληο δε ενφερmαγεm εm γραυ αυξιλιαρ, χαβενδο−ληε ασσιστιρ αο ενφερmειρο: α) νο πλανεϕαmεντο, 
προγραmαο, οριενταο ε συπερϖισο δασ ατιϖιδαδεσ δε ασσιστνχια δε ενφερmαγεm; β) να πρεσταο δε 
χυιδαδοσ διρετοσ δε ενφερmαγεm α παχιεντεσ εm εσταδο γραϖε; χ) να πρεϖενο ε χοντρολε δασ δοενασ 
τρανσmισσϖεισ εm γεραλ εm προγραmασ δε ϖιγιλνχια επιδεmιολ⌠γιχα; δ) να πρεϖενο ε χοντρολε σιστεm〈τιχο 
δα ινφεχο ηοσπιταλαρ; ε) να πρεϖενο ε χοντρολε σιστεm〈τιχο δε δανοσ φσιχοσ θυε ποσσαm σερ χαυσαδοσ α 
παχιεντεσ δυραντε α ασσιστνχια ◊ σαδε; φ) να εξεχυο δε προγραmασ ε νασ ατιϖιδαδεσ δε ασσιστνχια ιντεγραλ 
α σαδε ινδιϖιδυαλ ε δε γρυποσ εσπεχφιχοσ, παρτιχυλαρmεντε δαθυελεσ πριοριτ〈ριο ε δε αλτο ρισχο, βεm χοmο νοσ 
προγραmασ δε ηιγιενε  ε σεγυρανα δο τραβαληο ε δε πρεϖενο δε αχιδεντεσ ε δε δοενασ προφισσιοναισ ε δο 
τραβαληο; εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ δε ασσιστνχια δε ενφερmαγεm, εξχετυαδασ ασ πριϖατιϖασ δο ενφερmειρο, πρεϖιστασ 
λεγαλmεντε; ιντεγραρ α εθυιπε δε σαδε; εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ δε mεσmα νατυρεζα ου νϖελ δε χοmπλεξιδαδε 
ασσοχιαδο ◊ συα εσπεχιαλιδαδε ου αmβιεντε. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΕDΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ: Εξεχυταρ, σοβ συπερϖισο, ταρεφασ δε χαρ〈τερ τχνιχο ρελατιϖασ ◊ εξεχυο δε 
προϕετοσ να 〈ρεα δε εδιφιχα⌡εσ, οριεντανδο−σε πορ πλαντασ, εσθυεmασ ε εσπεχιφιχα⌡εσ τχνιχασ να χονστρυο, 
ρεπαρο ε χονσερϖαο δε οβρασ ε σερϖιοσ δε ενγενηαρια εm οβρασ θυε νο χονστιτυαm χονϕυντοσ ρεσιδενχιαισ 
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ε θυε νο ιmπλιθυεm εm εστρυτυρασ δε χονχρετοσ αρmαδο ου mετ〈λιχα, ε εξερχερ α ατιϖιδαδε δε δεσενηιστα δε 
συα εσπεχιαλιδαδε; δεσενϖολϖερ ατιϖιδαδεσ δε αχοmπανηαmεντο δε οβρασ, δετερmινανδο ο χυmπριmεντο δοσ 
προϕετοσ, εσπεχιφιχα⌡εσ, νορmασ τχνιχασ ε πραζοσ; ινϖεστιγαρ ιm⌠ϖεισ παρα λεγαλιζαο εσχριτυραρια; 
δεσενϖολϖερ ε δεταληαρ, σοβ συπερϖισο, προϕετοσ αρθυιτετνιχοσ, οργανογραmασ ε προϕετοσ σιmπλιφιχαδοσ ου 
χοmπλεmενταρεσ δε σιστεmασ δε 〈γυα ε εσγοτοσ; αυξιλιαρ να πρεπαραο δε προγραmασ δε τραβαληο, βεm χοmο 
νο αχοmπανηαmεντο ε να φισχαλιζαο δε οβρασ δο Μυνιχπιο; πρεπαραρ εστιmατιϖασ δε θυαντιδαδε δε 
mατεριαισ ε mο−δε−οβρα, βεm χοmο χαλχυλαρ οσ ρεσπεχτιϖοσ χυστοσ, α φιm δε φορνεχερ δαδοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ 
ελαβοραο δε προποστασ δε εξεχυο δε οβρασ θυε νο χονστιτυεm χονϕυντοσ ρεσιδενχιαισ ε θυε νο 
απρεσεντεm εστρυτυρασ δε χονχρετο αρmαδο ου mετ〈λιχα; παρτιχιπαρ δα ελαβοραο δε εστυδοσ ε προϕετοσ δε 
ενγενηαρια; ελαβοραρ δεσενηοσ τχνιχοσ, πλαντασ εσπεχιφιχα⌡εσ, α φιm δε οριενταρ οσ τραβαληοσ δε εξεχυο ε 
mανυτενο δε οβρασ δο Μυνιχπιο; χοορδεναρ ε ινστρυιρ εθυιπεσ δε τραβαληο να εξεχυο δε προϕετοσ δε 
χαmπο; χοντρολαρ α θυαλιδαδε δο mατεριαλ εmπρεγαδο ε οσ τραοσ υτιλιζαδοσ, α φιm δε ϖεριφιχαρ σε εστο δεντρο 
δασ εσπεχιφιχα⌡εσ τχνιχασ ρεθυεριδασ; προχεδερ αο αχοmπανηαmεντο ε α φισχαλιζαο δε οβρασ ε σερϖιοσ δε 
ενγενηαρια εξεχυταδοσ πορ τερχειροσ, ϖεριφιχανδο α οβσερϖνχια δασ εσπεχιφιχα⌡εσ δε θυαλιδαδε ε σεγυρανα; 
προχεδερ α πρ αν〈λισε δε προϕετοσ δε χονστρυο χιϖιλ; ρεαλιζαρ εστυδοσ εm οβρασ, εφετυανδο mεδι⌡εσ, χ〈λχυλοσ 
ε αν〈λισεσ δε σολο, σεγυνδο οριενταο δο ενγενηειρο ρεσπονσ〈ϖελ; αχοmπανηαρ α εξεχυο δε ενσαιοσ ε τεστεσ 
δε λαβορατ⌠ριοσ ρελατιϖοσ α αν〈λισε δε σολο ε ◊ χοmποσιο δε mασσα ασφ〈λτιχα παρα οσ τραβαληοσ δε 
παϖιmενταο; ϖεριφιχαρ ασ εταπασ χοντρατυαισ; οριενταρ ε τρειναρ οσ σερϖιδορεσ θυε αυξιλιαm να εξεχυο δε 
ταρεφασ τπιχασ δο χαργο; ρεαλιζαρ πεσθυισα χαδαστραλ, χολετανδο ε ρεγιστρανδο ινφορmα⌡εσ σοβρε εστρυτυρα φσιχα 
δε ιm⌠ϖεισ, λοχαλιζαο, ιδεντιφιχαο δε προπριετ〈ριοσ, δεντρε ουτροσ ελεmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ατυαλιζαο δα 
πλαντα δε ϖαλορεσ; φαζερ οραmεντοσ ε πεδιδοσ δε mατεριαισ ε εθυιπαmεντοσ ρελατιϖοσ ◊σ ατιϖιδαδεσ δε συα 
χοmπετνχια; εmιτιρ ρελατ⌠ριο περι⌠διχο σοβρε συασ ατιϖιδαδεσ ε mαντερ α χηεφια περmανεντε ινφορmαδα α 
ρεσπειτο δε ιρρεγυλαριδαδεσ ενχοντραδασ; εφετυαρ λεϖανταmεντο δε νεχεσσιδαδεσ χοm ϖιστασ αο 
δεσενϖολϖιmεντο δα προγραmαο δο σετορ δε τραβαληο; παρτιχιπαρ δο πλανεϕαmεντο, εξεχυο ε αϖαλιαο δε 
πλανοσ, προϕετοσ ε α⌡εσ χονϕυνταmεντε χοm οσ δεmαισ σερϖιδορεσ δο σευ ⌠ργο δε λοταο; εξεχυταρ ε 
δεσενϖολϖερ ουτρασ ατιϖιδαδεσ πρεϖιστασ να ηαβιλιταο δα προφισσο, χονφορmε λεγισλαο ϖιγεντε; χονδυζιρ 
ϖεχυλοσ λεϖεσ ου mοτοχιχλετασ οφιχιαισ δεσδε θυε εστεϕα δεϖιδαmεντε ηαβιλιταδο ε αυτοριζαδο πελο συπεριορ 
ιmεδιατο ε συπερϖισιοναρ εσταγι〈ριοσ να mοδαλιδαδε δε εστ〈γιο οβριγατ⌠ριο ε νο−οβριγατ⌠ριο. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΓΕΟΠΡΟΧΕΣΣΑΜΕΝΤΟ: Πλανεϕαρ σερϖιοσ δε αθυισιο, τραταmεντο, αν〈λισε ε χονϖερσο δε δαδοσ 
γεορρεφερενχιαδοσ, α παρτιρ δε τχνιχασ ε απλιχατιϖοσ εσπεχιαλιζαδοσ. Εφετυαρ λεϖανταmεντο τοπογρ〈φιχο ε χολετα 
δε δαδοσ εσπαχιαισ. Ατυαλιζαρ χαδαστρο τχνιχο mυλτιφιναλιτ〈ριο. Χριαρ mοδελοσ δε φενmενοσ αmβιενταισ. 
Ελαβοραρ προδυτοσ χαρτογρ〈φιχοσ εm διφερεντεσ σιστεmασ δε ρεφερνχιασ ε προϕε⌡εσ. Εξεχυταρ ο τραταmεντο ε α 
αν〈λισε δε δαδοσ δε διφερεντεσ σιστεmασ δε σενσορεσ ρεmοτοσ. Αναλισαρ δαδοσ εσπαχιαισ ε νο εσπαχιαισ α παρτιρ 
δο υσο δε σιστεmασ δε ινφορmαο γεογρ〈φιχα. Εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ χορρελατασ. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ: Εξεχυταρ ου αυξιλιαρ α εξεχυο δε τραβαληοσ ρελαχιοναδοσ χοm ασ ατιϖιδαδεσ να 
〈ρεα δε ινφορm〈τιχα, ινχλυινδο ατιϖιδαδεσ δε δεσενϖολϖιmεντο δε προϕετοσ ε προγραmασ β〈σιχοσ δε 
χοmπυταδορ, ινσταλαο, χονφιγυραο, οπεραο, συπορτε δε σιστεmα δε mιχροχοmπυταδορεσ ε πλανεϕαmεντο 
δε ηιπερτεξτοσ, ρεσπειταδοσ οσ ρεγυλαmεντοσ δο σερϖιο. Εξερχερ ουτρασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ/ατριβυι⌡εσ 
χορρελατασ. 
 
Τ⊃ΧΝΙΧΟ ΕΜ ΣΕΓΥΡΑΝ∩Α DΟ ΤΡΑΒΑΛΗΟ: Οριενταρ ε χοορδεναρ ο σιστεmα δε σεγυρανα δο τραβαληο, 
ινϖεστιγανδο ρισχο ε χαυσασ δε αχιδεντεσ ε αναλισανδο εσθυεmασ δε πρεϖενο, παρα γαραντιρ α ιντεγριδαδε δο 
πεσσοαλ ε δοσ βενσ δα ινστιτυιο; παρτιχιπαρ δε προγραmασ αφετοσ ◊ σαδε οχυπαχιοναλ ε δε εδυχαο 
χοντινυαδα. 
 
ΤΕΡΑΠΕΥΤΑ ΟΧΥΠΑΧΙΟΝΑΛ: Αϖαλιαρ ο παχιεντε θυαντο ασ συασ χαπαχιδαδεσ ε δεφιχινχιασ; σελεχιοναρ 
ατιϖιδαδεσ εσπεχφιχασ παρα ατινγιρ οσ οβϕετιϖοσ προδυτοσ α παρτιρ δα αϖαλιαο; φαχιλιταρ ε εστιmυλαρ α 



                                                                                                            

Π〈γινα 59 δε 59 

 
 
 

παρτιχιπαο ε χολαβοραο δο παχιεντε νο προχεσσο δε ηαβιλιταο ε ρεαβιλιταο; αϖαλιαο δοσ εφειτοσ δα 
τεραπια, εστιmαρ ε mεδιρ  mυδανασ ε εϖολυο; πλανεϕαρ τραβαληοσ ινδιϖιδυαισ ου εm πεθυενοσ γρυποσ, 
εσταβελεχενδο ασ ταρεφασ δε αχορδο χοm ασ πρεσχρι⌡εσ mδιχασ; ρεδεφινιρ οσ οβϕετιϖοσ, ρεφορmυλαρ προγραmασ 
ε οριενταρ αδεθυαδαmεντε ο παχιεντε ε φαmιλιαρ βασεανδο σε νασ αϖαλια⌡εσ; ποδερ χονδυζιρ προγραmασ 
ρεχρεατιϖοσ; εξεχυταρ ουτρασ ταρεφασ δε mεσmα νατυρεζα ου νϖελ δε χοmπλεξιδαδε ασσοχιαδο α συα 
εσπεχιαλιδαδε. 
 
ΤΥΡΙΣΜΛΟΓΟ: Πλανεϕαρ, οργανιζαρ, διριγιρ, χοντρολαρ, γεριρ ε οπεραχιοναλιζαρ ινστιτυι⌡εσ ε εσταβελεχιmεντοσ 
λιγαδοσ αο τυρισmο; χοορδεναρ ε οριενταρ τραβαληοσ δε σελεο ε χλασσιφιχαο δε λοχαισ ε 〈ρεασ δε ιντερεσσε 
τυρστιχο, ϖισανδο αο αδεθυαδο απροϖειταmεντο δοσ ρεχυρσοσ νατυραισ ε χυλτυραισ, δε αχορδο χοm συα νατυρεζα 
γεογρ〈φιχα, ηιστ⌠ριχα, αρτστιχα ε χυλτυραλ, βεm χοmο ρεαλιζαρ εστυδοσ δε ϖιαβιλιδαδε εχονmιχα ου τχνιχα; ατυαρ 
χοmο ρεσπονσ〈ϖελ τχνιχο εm εmπρεενδιmεντοσ θυε τενηαm ο τυρισmο ε ο λαζερ χοmο σευ οβϕετιϖο σοχιαλ ου 
εστατυτ〈ριο; διαγνοστιχαρ ασ ποτενχιαλιδαδεσ ε ασ δεφιχινχιασ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δο τυρισmο δε Χρυζειρο 
δο Συλ − Αχρε; φορmυλαρ ε ιmπλανταρ προγν⌠στιχοσ ε προποσι⌡εσ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δο τυρισmο δε Χρυζειρο 
δο Συλ − Αχρε; χριαρ ε ιmπλανταρ ροτειροσ ε ροτασ τυρστιχασ; δεσενϖολϖερ ε χοmερχιαλιζαρ νοϖοσ προδυτοσ 
τυρστιχοσ; αναλισαρ εστυδοσ ρελατιϖοσ α λεϖανταmεντοσ σοχιοεχονmιχοσ ε χυλτυραισ, να 〈ρεα δε τυρισmο ου εm 
ουτρασ 〈ρεασ θυε τενηαm ινφλυνχια σοβρε ασ ατιϖιδαδεσ ε σερϖιοσ δε τυρισmο; πεσθυισαρ, σιστεmατιζαρ, ατυαλιζαρ 
ε διϖυλγαρ ινφορmα⌡εσ σοβρε α δεmανδα τυρστιχα; χοορδεναρ, οριενταρ ε ελαβοραρ πλανοσ ε προϕετοσ δε 
mαρκετινγ τυρστιχο; ιδεντιφιχαρ, δεσενϖολϖερ ε οπεραχιοναλιζαρ φορmασ δε διϖυλγαο δοσ προδυτοσ τυρστιχοσ 
εξιστεντεσ; φορmυλαρ προγραmασ ε προϕετοσ θυε ϖιαβιλιζεm α περmαννχια δε τυριστασ νοσ χεντροσ ρεχεπτιϖοσ; 
οργανιζαρ εϖεντοσ δε mβιτο πβλιχο ε πριϖαδο, εm διφερεντεσ εσχαλασ ε τιπολογιασ; πλανεϕαρ, οργανιζαρ, 
χοντρολαρ, ιmπλανταρ, γεριρ ε οπεραχιοναλιζαρ εmπρεσασ τυρστιχασ δε τοδασ ασ εσφερασ, εm χονϕυντο χοm ουτροσ 
προφισσιοναισ αφινσ, χοmο αγνχιασ δε ϖιαγενσ ε τυρισmο, τρανσπορταδορασ ε τερmιναισ τυρστιχοσ, οργανιζαδορασ 
δε εϖεντοσ, σερϖιοσ δε ανιmαο, παρθυεσ τεm〈τιχοσ, ηοτελαρια ε δεmαισ εmπρεενδιmεντοσ δο σετορ; 
πλανεϕαρ, οργανιζαρ ε απλιχαρ προγραmασ δε θυαλιδαδε δοσ προδυτοσ ε εmπρεενδιmεντοσ τυρστιχοσ, χονφορmε 
νορmασ εσταβελεχιδασ πελοσ ⌠ργοσ χοmπετεντεσ; εmιτιρ λαυδοσ ε παρεχερεσ τχνιχοσ ρεφερεντεσ ◊ χαπαχιταο 
ου νο δε λοχαισ ε εσταβελεχιmεντοσ ϖολταδοσ αο ατενδιmεντο δο τυρισmο ρεχεπτιϖο, χονφορmε νορmασ 
εσταβελεχιδασ πελοσ ⌠ργοσ χοmπετεντεσ; χοορδεναρ ε οριενταρ λεϖανταmεντοσ, εστυδοσ ε πεσθυισασ 
ρελατιϖαmεντε α ινστιτυι⌡εσ, εmπρεσασ ε εσταβελεχιmεντοσ πριϖαδοσ θυε ατενδαm αο σετορ τυρστιχο; χονδυζιρ 
ϖεχυλοσ λεϖεσ ου mοτοχιχλετασ οφιχιαισ δεσδε θυε εστεϕα δεϖιδαmεντε ηαβιλιταδο ε αυτοριζαδο πελο συπεριορ 
ιmεδιατο. 
 
ςΙΣΤΟΡΙΑDΟΡ: ςιστοριαρ ε φισχαλιζαρ ϖεχυλοσ δε αχορδο χοm ασ νορmασ ε Ορδενσ δε Σερϖιοσ εξιγιδοσ; 
αχοmπανηαρ ασ φισχαλιζα⌡εσ τχνιχασ ρεφερεντεσ ◊σ χονδι⌡εσ δε σεγυρανα, εσταδο δε χονσερϖαο ε 
φυνχιοναmεντο δοσ χοmπονεντεσ mεχνιχοσ δοσ ϖεχυλοσ, εθυιπαmεντοσ οβριγατ⌠ριοσ ε ουτροσ ιτενσ εξιγιδοσ 
πελο Χ⌠διγο δε Τρνσιτο Βρασιλειρο ε ουτρασ νορmασ λεγαισ; πρεενχηερ δεϖιδαmεντε οσ φορmυλ〈ριοσ πρεϖιστοσ 
παρα ασ ϖιστοριασ ε φισχαλιζα⌡εσ τχνιχασ δοσ ϖεχυλοσ; ατενδερ ασ νορmασ δε σεγυρανα ε ηιγιενε δο τραβαληο; 
εξεχυταρ ατιϖιδαδεσ χορρελατασ. 
 
WΕΒ DΕΣΙΓΝΕΡ: Ελαβοραρ προϕετοσ γρ〈φιχοσ, διαγραmαο, εδιτοραο δε πυβλιχα⌡εσ, χαρταζεσ, χονϖιτεσ, 
βαννερσ ετχ.; φεχηαmεντο δε αρθυιϖοσ παρα γρ〈φιχα; διαγραmαο δε ϕορναισ, λιϖροσ, ρεϖιστασ, χαρταζεσ, ιντερφαχεσ 
παρα ωεβ σιτεσ; δεσενϖολϖιmεντο γρ〈φιχο δε σιστεmασ ε σιτεσ, χριαο δε Wεβ σιτεσ, πορταισ, ηοτ σιτεσ ε 
δοχυmεντοσ δισπονϖεισ νο αmβιεντε δα Wεβ; αϖαλιαρ προϕετοσ δε ιντερνετ ε ρεδεσ σοχιαισ. Φαζερ mανυτενο 
ε ατυαλιζαο δο ωεβσιτε δο Πρεφειτυρα Μυνιχιπαλ δε Χρυζειρο δο Συλ − Αχρε. Ρεαλιζαρ τραταmεντο δε ιmαγενσ. 
Χυστοmιζαο δε τεmασ ε ανιmα⌡εσ ε ουτρασ ατριβυι⌡εσ δεφινιδασ πελα ℑρεα δε Χοmυνιχαο ε Μαρκετινγ. 
 


