
 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIDÃO 
 

 
Sofia Margarida Jardim Batista Ramos Lopes Pinto, na qualidade de Secretária-Geral da 

Ordem dos Notários, certifica que o extrato em anexo à presente certidão, composto por 

quatro (4) folhas, constitui fiel reprodução dos pontos três e quatro da ata número duzentos e 

vinte, de folhas vinte e oito (frente), vinte e nove (frente), trinta (frente) e trinta e um (frente), 

do livro de atas da Direção da Ordem dos Notários, com referência à reunião ordinária 

daquele órgão, realizada aos vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e dois.------------------ 

 

Lisboa, 20 de dezembro de 2022 

 

 

A Secretária-Geral, 

 

 

 

 

Sofia Lopes Pinto 
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CONCORDO NOS EXACTOS TERMOS PROPOSTOS 

 

NOTIFIQUE-SE EM CONFORMIDADE 

 

O BASTONÁRIO:  

 

 

 

INFORMAÇÃO N.º 465/2022 

 

 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E  

CONTRATAÇÃO DE UM JURISTA AFETO AO CONSELHO SUPERVISOR  

 

1. Da necessidade de contratação do trabalhador por tempo indeterminado: 

A contratação de um jurista afeto ao Conselho Supervisor da ON decorre do duplo objetivo 

de prover os órgãos da Ordem dos recursos necessários à prossecução das suas atribui-

ções e da necessária, porque mais eficiente, internalização dos recursos humanos afetos à 

atividade da ON no seu todo e, ainda, de dar resposta ao aumento exponencial de associa-

dos e, assim, da atividade do Conselho Supervisor, designadamente, no número de proces-

sos de inquérito e disciplinares. Ora, não se perspetiva que esta necessidade venha a dimi-

nuir no futuro, mas que, antes pelo contrário, se veja reforçada, pelo que se justifica a ne-

cessidade de contratação de trabalhador por tempo indeterminado, com um período expe-

rimental de 180 dias, por se tratar de um cargo de complexidade técnica.   

2. Da função a desempenhar: 
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Pretende-se contratar um jurista afeto ao Conselho Supervisor para integrar a equipa admi-

nistrativa da ON. A função consiste em assessorar jurídica e administrativamente o Conse-

lho Supervisor e fazer face às tarefas que são agora desempenhadas com recurso a uma 

avença externa no cumprimento das competências cometidas estatutariamente àquele ór-

gão disciplinar. 

3. Da modalidade de contrato de trabalho: 

O regime de trabalho é presencial. 

4. Do perfil de competências para a função a desempenhar e dos requisitos da candida-

tura: 

Pretende-se que os candidatos à função detenham as habilitações e competências seguin-

tes: 

- Assessoria jurídica geral ao Conselho Supervisor; 

- Integrar as reuniões do Conselho Supervisor; 

- Emissão de pareceres; 

- Licenciatura em Direito ou Mestrado em Direito pós-Bolonha; 

- Pós-graduação em Direito do Trabalho ou Emprego Público (requisito preferencial); 

- Experiência mínima de 2 anos comprovada na tramitação de processos de inquérito e 

disciplinares. 

5. Do prazo e da forma de apresentação da candidatura: 



 

Pág. 3 (465/2022) 

O prazo para apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis, contados a partir da data 

de publicação do anúncio no site da ON. Da candidatura deve constar: 

- Formulário disponibilizado no site da ON preenchido e assinado; 

- Carta de apresentação; 

- Curriculum vitae; 

- Documentos comprovativos das habilitações declaradas; 

- Carta(s) de recomendação de entidades com as quais colaborou no passado.  

Os documentos que integram a candidatura devem ser remetidos para o endereço eletró-

nico recrutamento@notarios.pt com pedido explícito de receção de leitura. 

6. Dos métodos e critérios de avaliação e de seleção dos candidatos: 

A seleção dos candidatos consiste na avaliação curricular baseada nos elementos docu-

mentais apresentados pelos candidatos, numa primeira fase, após o qual se fará a avaliação 

curricular, composta por análise do CV e documentos anexos. Num segundo momento, ha-

verá lugar a entrevista profissional de seleção para os cinco candidatos melhor classificados 

na fase anterior. 

7. Da designação dos membros do júri: 

- Bastonário, Jorge Batista da Silva; 

- Secretária-Geral, Sofia Lopes Pinto; 

- Advogada, Raquel Alves; 

8. Do formulário a aprovar pela Direção para constar do site: 

mailto:recrutamento@notarios.pt
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Os candidatos deverão fazer descarregar o formulário do site, preencher, assinar 

1. Nome 

2. Data Nascimento 

3. Telemóvel 

4. Junção de elementos: 

a. CV; 

b. Carta de apresentação; 

c. Documentos comprovativos das habilitações declaradas; 

d. Carta(s) de recomendação de entidades com as quais colaborou no passado. 

5. Aceitação dos termos RGPD 

 

 

 

A Jurista 

Cândida Alcântara 
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CONCORDO NOS EXACTOS TERMOS PROPOSTOS 

 

NOTIFIQUE-SE EM CONFORMIDADE 

 

O BASTONÁRIO:  

 

 

 

INFORMAÇÃO N.º 466/2022 

 

 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

DE UM RESPONSÁVEL DE DESENVOLVIMENTO DAS INTERFACES GRÁFICAS 

DAS PLATAFORMAS DA ORDEM DOS NOTÁRIOS 

 

1. Da necessidade de contratação do trabalhador por tempo indeterminado: 

A contratação de responsável de desenvolvimento das interfaces gráficas das plataformas 

da ON decorre da necessidade de dotar a equipa administrativa da ON de know-how que 

permita, sem recurso a entidades externas, criar um ambiente digital funcional, baseado na 

usabilidade e no design visual, para as plataformas da ON. O objetivo da digitalização da 

atividade notarial e, bem assim, da atividade da ON, na relação com os seus associados, 

catapultou esta competência para o topo das necessidades diárias, na gestão da associa-

ção. Ora, não se perspetiva que esta necessidade venha a diminuir no futuro, mas que, 

antes pelo contrário, se veja reforçada, pelo que se justifica a necessidade de contratação 

de trabalhador por tempo indeterminado, com um período experimental de 180 dias, por se 

tratar de um cargo de complexidade técnica.   

2. Da função a desempenhar: 
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Pretende-se contratar responsável de desenvolvimento das interfaces gráficas (front-end) 

qualificado, para integrar a equipa de TI da ON. A função consiste em desenvolver, por meio 

do código, interfaces gráficas baseadas nas tecnologias web (HTML, CSS e JavaScript), 

que assegurem aos utilizadores das plataformas, pelas quais a ON é responsável, um am-

biente digital funcional e em linha com a missão da instituição e que se traduza nas melhores 

práticas de usabilidade e design visual. Em concreto, as plataformas da ON deverão, de 

uma forma funcional e apelativa, traduzir o cruzamento entre as competências da instituição 

e as necessidades dos utilizadores das mesmas. 

3. Da modalidade de contrato de trabalho: 

O regime de trabalho é presencial com a possibilidade de alternância com períodos de tra-

balho à distância. 

4. Do perfil de competências para a função a desempenhar e dos requisitos da candida-

tura: 

Pretende-se que os candidatos à função detenham: 

- Experiência no desenvolvimento de aplicações web (HTML5, CSS e JS); 

- Experiência no trabalho com sistemas de subversionamento (de preferência Git); 

- Experiência de integrações com APIs e bibliotecas externas; 

- Experiência em frameworks de frontend como Bootstrap ou tailwind; 

- Mindset para a usabilidade e acessibilidade; 

- Experiência com criação de layouts, mockups, composição de gráficos e design visual 

de aplicações; 
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- Conhecimentos de programação segundo o paradigma mobile first; 

- Conhecimentos de PHP, ReactJS, SaSS e ferramentas de CI; 

- Capacidade (e entusiasmo) de trabalhar com novas tecnologias; 

- Aptidões interpessoais e uma vontade de iterar sobre o feedback do utilizador; 

- Excelente capacidade de análise, resolução de problemas e atenção ao detalhe; 

- Capacidade para desenvolver protótipos que validem conceitos (“proof of concepts”). 

5. Do prazo e da forma de apresentação da candidatura: 

O prazo para apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis, contados a partir da data 

de publicação do anúncio no site da ON. Da candidatura deve constar: 

- Formulário disponibilizado no site da ON preenchido e assinado; 

- Carta de apresentação; 

- Curriculum vitae; 

- Documentos comprovativos das habilitações declaradas; 

- Carta(s) de recomendação de entidades com as quais colaborou no passado.  

Os documentos que integram a candidatura devem ser remetidos para o endereço ele-

trónico recrutamento@notarios.pt com pedido explícito de receção de leitura. 

6. Dos métodos e critérios de avaliação e de seleção dos candidatos: 

A seleção dos candidatos consiste na avaliação curricular baseada nos elementos documentais 

apresentados pelos candidatos, numa primeira fase, seguida de teste para averiguar da capa-

cidade de resolução de problemas na área funcional para cuja vaga se candidatam, num se-

mailto:recrutamento@notarios.pt
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gundo momento. Por fim, e após a validação curricular, composta por análise do CV e docu-

mentos anexos, bem como das respostas ao teste, haverá lugar a entrevista profissional de 

seleção para os cinco candidatos melhor classificados na fase anterior. 

7. Da designação dos membros do júri: 

- Bastonário, Jorge Batista da Silva; 

- Secretária-Geral, Sofia Lopes Pinto; 

- Responsável Tecnologias de Informação, João Pina; 

8. Do formulário a aprovar pela Direção para constar do site: 

Os candidatos deverão descarregar o formulário do site, preencher, assinar 

1. Nome 

2. Data Nascimento 

3. Telemóvel 

4. Junção de elementos: 

a. CV; 

b. Carta de apresentação; 

c. Documentos comprovativos das habilitações declaradas; 

d. Carta(s) de recomendação de entidades com as quais colaborou no passado. 

5. Aceitação dos termos RGPD 

 

 

A Jurista 

Cândida Alcântara 
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