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CONCURSO PÚBLICO PARA  

ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE NOTÁRIO  
 
 
REALIZAÇÃO DAS PROVAS ORAIS: 
 

As provas orais decorrerão em Lisboa, na sede da Ordem dos Notários (Avenida Visconde de Valmor n.º 19 
A), nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro de 2021.  
 

1. As provas são realizadas pela ordem (data e hora) previamente indicada no calendário de realização 
das provas orais, publicado no site da ON e do IRN. 
 

2. O candidato deverá fazer-se acompanhar de documento oficial de identificação com fotografia 
(Bilhete de Identidade; Cartão de Cidadão; Passaporte; Carta de Condução); 
 

3. A não comparência na prova oral equivale a não aprovado. 
 

4. Só serão consideradas justificadas as faltas (não comparência na prova oral) que decorrerem de 
internamento hospitalar ou de confinamento determinado por autoridade de saúde pública. 
 

5. A prova oral será realizada por um júri composto por dois elementos. Presidirá à prova oral o 
elemento do júri devidamente qualificado para o tema em causa. 
 

6. O Júri poderá agregar outras personalidades devidamente habilitadas e com qualificação para o 
tema proposto, para presidir e ou acompanhar a prova oral. 
 

7. A prova oral tem por base uma dissertação do candidato, com duração de 30 minutos, feita sobre 
o tema por si proposto, de entre as matérias constantes do Anexo II do aviso de abertura do 
concurso, e previamente enviado ao Presidente do Júri do concurso. 
 

8. O candidato deve identificar claramente o tema sobre o qual incidirá a dissertação, especificando 
a respetiva área em que se insere, de entre as referidas no nº 4.2 do aviso de abertura do concurso 
(direito privado, direito registal, direito notarial ou direito público). 
 

9. A exposição oral do candidato será intercalada com questões colocadas pelos membros do Júri. O 
tempo de intervenção do júri não será contabilizado para a fixação dos 30 minutos de oral. 
 

10. Durante a prova oral só é permitida a consulta de legislação (apontamentos, bibliografias, etc. não 
serão autorizados). 
 

11. Não serão autorizados o recurso a suportes técnicos/tecnológicos para a exposição do tema de 
dissertação. 
 

12. As provas orais são públicas, desde que, e na medida em que seja possível dar cumprimento às 
regras de saúde pública então aplicáveis. 
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13. Os candidatos deverão dar cumprimento a todas as regras de saúde pública então aplicáveis, 
devendo munir-se dos respetivos equipamentos de proteção individual (máscaras), sob pena de 
não admissão na sala. 
 

14. Os candidatos não podem assistir no dia do seu exame às provas orais que os antecedem. 
 

15. A prova oral destina-se a avaliar a preparação técnica, a capacidade de expressão e comunicação 
do candidato, bem como a dificuldade e complexidade do tema. 
Por conhecimentos técnicos, entende-se os conhecimentos adquiridos no âmbito da licenciatura 
em Direito e no estágio realizado, em conjugação com a forma de abordagem do tema e capacidade 
de enquadramento jurídico do mesmo, atendendo às linhas de desenvolvimento que o candidato 
se proponha, na sua dissertação, seguir. 
Por capacidade de expressão e comunicação, considera-se a clareza da exposição, equivalente à 
qualidade da dissertação e à capacidade de aplicar terminologia e conceitos adequados, bem como, 
a capacidade de encadeamento lógico do raciocínio, atendendo-se, para esta, à exposição 
sequencial e sistemática do tema e à congruência das soluções apresentadas. 
Por dificuldade e complexidade do tema, sendo uma dissertação um trabalho de natureza científica 
sobre um tema do domínio de conhecimento do candidato, integrando as áreas temáticas 
constantes do aviso do concurso, entende-se que a sua dificuldade e complexidade relaciona-se 
com a maior ou menor extensão dos institutos jurídicos e regimes legais abordados, a controvérsia 
prática, doutrinal e jurisprudencial que suscita, o seu caráter inovador, a sua atualidade, e o grau 
da mais valia que aporta ao desempenho da profissão de notário.  
 

16. A prova oral, valorada de 0 a 20 valores, nos termos do n.º 4.3 alínea a) do aviso de abertura do 
concurso, ponderará os conhecimentos técnicos demonstrados, a oralidade, a retórica e a 
capacidade de argumentação do candidato.  

 
17. A aquisição do título de notário depende da obtenção na prova oral de valoração não inferior a 

10 valores. 
 

18. Por cada prova oral é realizada uma ficha individual da qual constará o resumo dos fatores de 
apreciação considerados pelo Júri e a classificação atribuída. 
 

19. A insuficiência dos conhecimentos técnicos, de capacidade de expressão e comunicação é motivo 
de não aprovação.    
 

20. As classificações atribuídas pelo Júri serão comunicadas aos candidatos, pelo Presidente do Júri, no 
final de cada período de prova oral e, posteriormente, mas necessariamente no primeiro dia útil 
apôs o fim das provas orais, serão afixadas em pauta, na Ordem dos Notários. 
 
 

 
Lisboa, 8 de novembro de 2021 

 
 
Presidente do Júri  
Carlos Oliveira, Juiz de Direito  


