
 

 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  
V EXAME PARA  

COLABORADOR AUTORIZADO DE NOTÁRIO 

 

Exmos. Senhores Membros da Direção da Ordem dos Notários, 

_____________________________________________________________________________________________

titular do B.I./C.C/Passaporte/Título de Residência n.º ________________ emitido em ___/___/______ válido 

até___/___/______ com o N.I.F. _______________, de Nacionalidade________________________ e 

Naturalidade___________________________residente________________________________________________

_____________________________________Telefone n.º ___________ / Telemóvel n.º ____________, e-mail 

_____________________________________________, vem pelo presente meio requerer a V. Exas. inscrição no 

próximo exame para Colaborador Autorizado de Notário, nos termos da alínea d) do Artigo 2.º da Portaria 55/2011, 

de 28 de janeiro, promovido pela Ordem dos Notários, que terá lugar no dia 30 de setembro de 2016, pelas 10h30. 

 

Para efeito de inscrição, juntam-se os seguintes documentos: 

● Cópia do BI/Passaporte/Título de Residência e NIF ou C.C; 
 

● Comprovativo do pagamento. 
(Nota: colaborador de notário: 50,00€; outros interessados: 100,00€) 

 

Caso seja funcionário de notário, deverá indicar o nome e n.º de inscrição na Ordem, do notário onde exerce 

funções. 

Nome:____________________________________________________________________________ 

N.º de membro:____ 

 

_______________, _____ de __________ de 2016 

 

Pede deferimento 

 
 
 

Autorizo a consulta e o fornecimento dos meus dados nas condições e para as finalidades aqui mencionadas. 
Os dados recolhidos no presente requerimento serão tratados pela Ordem dos Notários e destinam-se à gestão da relação da Ordem dos Notários com os candidatos ao exame. Mais informamos que os seus dados poderão ser 
transmitidos, nos termos da lei, a entidades subcontratadas, para a finalidade aqui descrita, bem como a Notários, quando solicitado, para efeito de candidatura a vaga para funcionário em Cartório Notarial. Poderá solicitar, [por 
correio/telefone/e-mail/fax] à Ordem dos Notários, responsável pelo tratamento dos dados, o acesso ou a retificação dos seus dados pessoais, e ainda a respetiva eliminação, desde que tais dados não sejam necessários ao cumprimento 
de uma obrigação legal.     
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