3.º CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA EXAME
OBJETIVO
Este breve curso tem como objetivo
abordar as principais funções, serviços e
atos notariais delegáveis no Colaborador
de Notário e com os quais este deverá
estar familiarizado para a execução de
tarefas, com eficiência e responsabilidade.

De acordo com a legislação que regula o Notariado,
a prática de atos ou categorias de atos notariais
por parte de colaboradores autorizados depende,
nos termos do disposto na alínea d) do artigo 2.º
da Portaria n.º 55/2011, de 28 de janeiro, de
aprovação em exame realizado para o efeito.
Neste sentido, a Ordem dos Notários promove um
breve Curso de preparação para o referido exame,
destinado aos demais interessados em realizar a
prova, bem como para outros interessados na
atividade notarial.

8, 15, 22 e 29 de fevereiro de 2020
10h00 – 17h30

Porto (local a indicar)

Valor total do curso: 200€ | Valor por módulo: 70€ | Data limite de inscrição: 3 de fevereiro

Programa
Módulo 1 – 6h00 | 8 de fevereiro 2020
Formadora: Dra. Márcia Almeida Rola
Tema: Atividade notarial na ótica do colaborador

Módulo 3 – 6h00 | 22 de fevereiro 2020
Formador: Dr. Luís Pizarro Bravo
Tema: Registos

1. Atendimento geral (de balcão e telefónico)
2.Organização interna do cartório - Livros e índices
3. Obrigações de comunicação e outras obrigações dos
Notários
4. Formalidades comuns aos atos notariais
5. Documentos necessários para instruir os principais
atos notariais e impostos sujeitos

1. Organização dos registos
2. Atos e factos sujeitos a registos
3. Registo:
- Predial
- Comercial
- Automóvel
- Civil

Módulo 2 – 6h00 | 15 de fevereiro 2020
Formador: Dra. Laurinda Gomes
Tema: Atos notariais delegáveis no colaborador
e respetivos impostos

Módulo 4 – 6h00 | 29 de fevereiro 2020
Formador: Dr. Joaquim Seco Carneiro
Tema: Atendimento Prévio nos Inventários

1. Procurações, em especial
- Forma e formalidades
- Procurações irrevogáveis
2. Certidões
3. Públicas-formas
4. Reconhecimentos de assinaturas simples, de letra
e assinatura e com menções especiais
5. Termos de Autenticação
6. Autenticação de fotocópias
7. Certificado digital

1. Análise de conceitos básicos do processo
de inventário
2. Auxiliar o notário na tramitação de processos
de inventário
3. Breve tramitação do processo de inventário

NOTAS:
IBAN PT50 0007 0000 00216188751 23 O comprovativo do pagamento deverá ser remetido para formacao@notarios.pt
Formação condicionada a um número mínimo de 30 inscritos.* Caso a Formação não ocorra por falta de um número mínimo de inscritos o montante
pago será restituído.* O Cancelamento da inscrição deverá ser comunicado à ON para o email formacao@notarios.pt.
Sempre que este ocorra a menos de 72h00 da formação não haverá lugar à devolução do montante pago.

Ficha de Inscrição

https://qrgo.page.link/jzwuF

