
Curso de Aptidão 
ao Centro de 

Estudos Judiciários 
(Ingresso Tribunais Judiciais)

2014/2015

20 de outubro a 25 de fevereiro 2015



Coordenação: Prof. Doutor Manuel Fontaine Campos/Conselheiro Afonso Correia

Organização: Escola de Direito do Porto

Objectivos: O “Curso de Aptidão ao CEJ” visa especificamente preparar os potenciais candidatos à admissão no 

CEJ para a realização dos respectivos testes de aptidão. 

Considerando que os testes de aptidão ao CEJ integram uma fase escrita, uma fase oral e uma entrevista, o 

“Curso de Aptidão ao CEJ” tem uma vertente essencialmente prática dedicada à resolução de questões de Direito 

Civil, Direito Comercial, Direito Processual Civil, Direito Criminal e Direito Processual Penal. 

Dispõe ainda de um módulo inteiramente dedicado ao estudo e ao tratamento de temas sociais, económicos e 

culturais, um módulo dedicado à discussão e tratamento de temas de deontologia, metodologia e sociologia re-

lacionados com a administração da justiça (mais vocacionado para a fase oral dos testes de aptidão) e, finalmen-

te, de um módulo dedicado à discussão e tratamento de temas de ramos do direito não contemplados naquelas 

áreas principais e exigidos pelo aviso de concurso (por exemplo, e dependendo de tal aviso, direito constitucio-

nal, comunitário e família e menores – módulo este mais vocacionado para a fase oral dos testes de aptidão).

Já depois de publicado o aviso do concurso, haverá ainda, para a matéria de temas sociais, económicos e cultu-

rais, algumas sessões de leitura dirigida em que se faz uma sinopse da bibliografia recomendada pelo CEJ para 

cada tema proposto.    

Local da realização do Curso: Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa  

     

Corpo Docente:

Direito Civil: Conselheiro Afonso Correia e Conselheiro Oliveira Barros

Direito Penal: Desembargador António Gama e Juiz Pedro Menezes

Temas sociais, económicos e culturais: especialistas convidados 

Inscrições:

Até 16 de outubro 

Documentação Necessária:  Curriculum Vitae

 Certificado de Habilitações

 Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida (download da ficha de inscrição)



Duração do Curso: De 20 de outubro a 25 de fevereiro de 2015

Propinas:

• 1.750 €: pagamento numa só prestação.

• 1.450 €: pagamento numa só prestação (ex-alunos da Escola de Direito da UCP – Porto). 

•  1.900 €: pagamento em 5 mensalidades de 380.00€ cada uma (a primeira a ser efectuada no momento da inscri-

ção) as restantes até ao dia 10 de cada mês. 

•  1.575 €: pagamento em 5 mensalidades de 315.00€ cada uma (a primeira a ser efectuada no momento da inscri-

ção) as restantes até ao dia 10 de cada mês (ex-alunos da Escola de Direito da UCP – Porto). 

• 800 €: para alunos que se candidatam pela via profissional (pagamento numa só prestação)

•  865.00€: para alunos que se candidatam pela via profissional - pagamento em 5 mensalidades de 173.00€ cada 

uma (a primeira a ser efectuada no momento da inscrição) as restantes até ao dia 10 de cada mês. 

Número mínimo: 10 participantes

Vagas: 60

Documentação a fornecer aos discentes: Textos de apoio, legislação e jurisprudência. 

Temas Económicos, Sociais e Culturais

Temas de Metodologia e Organização da Justiça

Notas: 

1- As sessões de temas económicos e sociais serão marcadas após a realização dos exames escritos

3- As sessões de tema livre serão marcadas antes da realização dos exames orais

Horários:

2ª Feira

Direito Civil

Conselheiro Oliveira Barros

14:30 – 18:30

3ª Feira

Direito Penal

Desembargador António Gama

10:00 – 13:00

14:30 – 17:30

Juiz Pedro Menezes

18:00 – 21:00

4ª Feira

Direito Civil

Conselheiro Afonso Correia

10:00 – 13:00

Direito Civil

Conselheiro Afonso Correia

14:30 – 18:30



Secretariado:

Dra. Manuela Sousa

Direção da Escola de Direito 

Universidade Católica Portuguesa

Rua Diogo Botelho, 1327

4169-005 Porto

Tel: 226196284

msousa@porto.ucp.pt

www.direito.porto.pt
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