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1. Enquadramento

O presente documento reúne a informação necessária à utilização da aplicação informática “Recrutamento de

Formadores” disponibilizada aos candidatos no “Concurso de Recrutamento, Seleção e Contratação de Formadores

para o Centro de Estágio de Lisboa”, na fase de constituição da bolsa de formadores.

Este guia visa apoiar a apresentação da candidatura, de pedidos de esclarecimento prévios à candidatura,

pronúncias e outros requerimentos do candidato na pendência do procedimento. Visa igualmente apoiar o

candidato na consulta das decisões e outros documentos emitidos pelo Júri do procedimento.

A leitura deste Guia não dispensa a leitura atenta do Programa de Concurso e da regulamentação aplicável.

Os ecrãs disponibilizados neste Guia são ilustrativos da aplicação, podendo conter ligeiras diferenças face aos
ecrãs finais a disponibilizar.
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1.1. Aspetos gerais

O candidato deve proceder a uma leitura cuidada e completa do Programa de Concurso, do Aviso de Abertura do

Concurso e deste documento de apoio, todos disponíveis no Portal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados em

https://portal.oa.pt/ .

A apresentação da candidatura é efetuada exclusivamente através da aplicação informática “Recrutamento de

Formadores” disponibilizada para o efeito. O mesmo acontecendo com a apresentação de quaisquer outros

requerimentos ou pronúncias na pendência do procedimento. Qualquer candidatura ou requerimento apresentado

por outra via, fora da aplicação, será rejeitada.

O candidato deve organizar e apresentar a sua candidatura juntando todos os documentos obrigatórios nos termos

do Programa do Concurso, tendo ainda presente que a sua avaliação será efetuada de acordo com os critérios e os

parâmetros de avaliação definidos no Programa de Concurso.

https://portal.oa.pt/
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1.2. Apoio Informático

Caso surjam dificuldades técnicas relacionadas com a submissão da candidatura ou outros requerimentos, pode ser

contactado o Departamento Informático do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, através do contacto

telefónico 21 882 35 72, disponível entre as 09:30h – 13:00h e as 14:00h – 18:30h dos dias uteis.

O apoio informático é restrito às questões técnicas de funcionamento da plataforma informática.
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1.3. Formato e dimensão dos documentos 

Cada documento a submeter não pode exceder a dimensão de 30 Mb (trinta Mb).

O conjunto dos documentos que constituem a candidatura não tem limite de dimensão.

Todos os ficheiros a submeter na plataforma devem ter o formato Portable Document Format (PDF).
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1.4. Assinatura eletrónica de todos os documentos enviados através da plataforma

Todos os documentos carregados na plataforma devem ser assinados eletronicamente mediante a utilização de

certificados de assinatura eletrónica, podendo ser utilizado, designadamente, o certificado digital disponibilizado

pela Ordem dos Advogados aos seus membros ou o cartão de cidadão.

Para conseguir assinar digitalmente um documento em Adobe Reader com o certificado digital, é obrigatório

que tenha o seu certificado digital corretamente instalado no seu computador.
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Passos para assinatura digital de documentos em Adobe Reader DC

01 - Abra o documento que pretende assinar no Adobe Reader DC

02 - Selecione a opção "Ferramentas” (1).
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03 – Carregue na opção “Certificados digitais”(2).
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04 – Clique no botão “Assinar digitalmente” (3).

05 – Selecione com o rato, o local em que pretende que a assinatura seja apresentada.
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06 – Selecione o certificado digital que pretende utilizar e clique no botão continuar
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07 – Verifique a aparência da assinatura e clique em assinar
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08 – Denominar e guardar o documento
É obrigatório gravar o documento – escolha o nome a atribuir-lhe   
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09 – O seu documento encontra-se assinado digitalmente no local que pré-determinou 
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10 – Caso pretenda pode assistir a um vídeo demonstrativo

Pode aceder a uma demonstração do procedimento para assinatura digital de documentos com Adobe 
Reader DC através dos seguintes links:
https://www.multicert.com/pt/apoio-a-cliente/certificados-digitais/assinatura-digital-de-documentos-
em-adobe-reader/ ou em  https://youtu.be/aBIqvUJkHas

https://www.multicert.com/pt/apoio-a-cliente/certificados-digitais/assinatura-digital-de-documentos-em-adobe-reader/
https://youtu.be/aBIqvUJkHas
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Caso pretenda, pode efetuar o download free da aplicação Adobe Reader DC através do 
seguinte link: https://get2.adobe.com/br/reader/

https://get2.adobe.com/br/reader/
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2. Registo na Plataforma

Se ainda não estiver registado na plataforma, deverá proceder ao registo, preenchendo todos os campos para o
efeito.

O preenchimento do seu nome completo e o e-mail para o qual deseja ser notificado no âmbito do procedimento é
obrigatório.

É importante que os seus dados estejam corretos, uma vez que os mesmos vão ser utilizados durante todo o

procedimento.

Cada interessado apenas pode efetuar um registo na plataforma.
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Após confirmar os seus dados será enviado um e-mail para o endereço eletrónico indicado com as
credenciais de autenticação na plataforma.

Para concluir o registo clique no 
botão “Confirmar”
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Receberá um e-mail  com as credenciais para autenticação 

Clique no botão “AQUI” para ativar a sua 
conta 
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Para ativar a sua conta deve efetuar a alteração da palavra passe que lhe foi remetida, definindo uma nova

palavra passe que se manterá durante todo o procedimento.

Para concluir o registo, clique no 
botão "Confirmar".

O "Nome de utilizador“ é  o endereço de e-
mail que indicou no pré-registo

Após confirmação, será emitida informação de conclusão de ativação e facultado o acesso à plataforma. 

Escolha a password com que pretende 
aceder à plataforma 
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O Acesso à área reservada é efetuado através de login com utilização das suas credenciais, sendo o nome de

utilizador o e-mail que indicou e a palavra passe aquela que definiu.

Para aceder à área reservada clique em 
“Autenticar”

Introduza  a password que definiu para 
ativar a conta

Introduza  o seu e-mail 
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O acesso à área reservada é disponibilizado a todos os interessados que se registem durante o
período para apresentação de candidatura.

Após o termos do prazo de apresentação de candidatura, não são permitidos novos registos na
plataforma, sendo excluídos os registos pré efetuados de quem não tenha apresentado
candidatura.

Durante o decurso do procedimento apenas os candidatos têm acesso à área reservada da
plataforma, mantendo as credenciais que foram definidas com o registo: nome de utilizador e
palavra passe por si definida.
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3. Pedidos de Esclarecimento prévios à apresentação da candidatura

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do

concurso devem ser solicitados pelos interessados ao júri do concurso, por escrito,

através da plataforma eletrónica no primeiro terço do prazo fixado para a apresentação

das candidaturas, e são prestados pelo júri do concurso, por escrito, através da mesma

plataforma, até ao termo do segundo terço daquele prazo.

No mesmo prazo os interessados podem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa

e inequivocamente, os erros e as omissões das peças do procedimento por si detetados,

competindo a decisão sobre o requerimento à Comissão Nacional de Estágio e Formação

(CNEF).

Pedidos de 
Esclarecimento/ 
erros e omissões  
- interessados –
até ao 5º dia do 
prazo.

Resposta aos 
pedidos  de 
esclarecimento 
– Júri  – até ao 
10º dia do 
prazo.

Resposta aos 
erros e 
omissões – até 
ao 10º dia do 
prazo – CNEF 
considerando-
se rejeitados 
todos os que, 
até ao final do 
prazo, não 
sejam 
expressamente 
aceites .
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Para efetuar um pedido de esclarecimento ou apresentar uma lista de erros ou omissões, após registo na 
plataforma, aceda à área reservada e clique no separador “Requerimentos do Candidato” 

Clique no separador 
“Requerimentos do 
Candidato”

Selecione  “Adicionar 
documentos”
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Descreva  o requerimento  que pretende apresentar (Ex: “Pedido de Esclarecimento”) e faça upload do ficheiro 
correspondente.  

Descreva o requerimento 
que pretende apresentar

Efetue o Upload do 
ficheiro Clique em “Confirmar” 

3

1

2
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O seu requerimento será inserido na plataforma, sendo visualizado pelo Júri. 

Pode visualizar o 
documento.

O seu documento foi 
inserido na plataforma 
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4. Candidatura

4.1. Prazo da candidatura 

O prazo de apresentação da candidatura decorre desde as 00:00h do dia seguinte ao da
publicação do Aviso de Abertura do Concurso no Diário da República, até às 23:59h do 15.º dia de
calendário posterior (hora de Portugal continental).

Caso não seja apresentada atempadamente candidatura, o registo efetuado pelo interessado na
plataforma será eliminado, não sendo permitido o acesso à área reservada por quem não seja
candidato.

Até ao termo do prazo para apresentação da candidatura, os interessados que tenham efetuado
registo, podem aceder à plataforma o número de vezes que pretendam.
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4.2. Documentos de apresentação obrigatória

1. Boletim de Candidatura  - Anexo II do Programa de Concurso 

2. Certidão de Inscrição na Ordem dos Advogados Declaração sob compromisso de honra (nos termos da 

Cláusula 9.ª, n.º1 al. b. e n.º 3 do Programa de Concurso)

3. Certificado de Habilitações (Apenas para não Advogados)

4. Certificados que comprovem experiência na área da formação ou docência (Apenas para não Advogados)

OU 
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5. Declaração de Inexistência de incompatibilidade ou impedimento - Anexo III do Programa de Concurso

6. Declaração para efeitos de notificação por correio eletrónico - Anexo IV do Programa de Concurso

7. Declaração para efeitos de Proteção de Dados - Anexo V do Programa de Concurso
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8. Curriculum Vitae

Curriculum Vitae detalhado, acompanhado dos documentos indicados no n.º 2 alínea a.

do Cláusula 9.ª do Programa de Concurso e todos os documentos que permitam a

formação de um juízo sobre as aptidões dos candidatos para a prestação dos serviços a

concurso.

9. Comprovativos de formação 

Deve ser tido em 
consideração que a 
avaliação curricular 
vai ser efetuada de 

acordo com os 
parâmetros 

explicitados no 
Programa de 

Concurso 

Sem prejuízo do disposto no n.º 4 
da Cláusula 9.ª do Programa de 

Concurso, apenas serão 
consideradas as indicações 

constantes do CV que forem 
acompanhadas de comprovativo. 
Constitua  um único ficheiro com 
todos os comprovativos e junte 

como “Comprovativos de formação” 
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10. Plano de Formação

Plano de Formação, com a descrição detalhada da forma como se propõe organizar e

ministrar as sessões de formação, para cada uma das áreas a que se candidata (num

máximo de duas) tendo em conta os respetivos programas aprovados que constam do

Anexo I.

(Consultar Anexo I)

Deve ser tido em 
consideração que o 
Plano de Formação 
vai ser avaliado  de 

acordo com os 
parâmetros 

explicitados no 
Programa de 

Concurso 

Para a área “Estatuto Jurídico dos

Animais” o Plano de Formação

deve, para efeitos deste

concurso, assentar em programa

proposto pelo Candidato para seis

horas de formação
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11. Outros

Podem ser juntos outros documentos que permitam ao Júri a formação de um juízo sobre as aptidões

do candidato. O candidato deve, contudo, ter presente que os mesmos apenas serão considerados se

enquadrados dentro dos critérios e parâmetros de avaliação definidos no Programa de Concurso.

Deve ser tido em consideração que os documento do tipo “outros” deverão ser juntos com a 
apresentação da candidatura. 

Ter em atenção que, previamente ao seu carregamento na plataforma, todos
os documentos, seja de que tipo forem, devem ser assinados eletronicamente
mediante a utilização de certificados de assinatura eletrónica, podendo ser utilizado,
designadamente, o certificado digital disponibilizado pela Ordem dos Advogados aos seus
membros (conforme descrito no ponto 1.2) ou o cartão de cidadão, sob pena de exclusão
da candidatura. (Cláusula 8.ª, n.º 4 e 10.ª al. a) do Programa de Concurso)
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Pode ser efetuado o Download dos Anexos ao Programa de Concurso autonomizados no 
separador “Documentação” da área reservada 
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4.3. Submissão da candidatura 

Para efetuar a submissão da candidatura, aceda à área reservada, clique no separador 
“Candidatura” e selecione “Adicionar Documento”

1

2
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Selecione o tipo de documento que pretende juntar

3
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Efetue o Upload do ficheiro correspondente e clique no botão “Confirmar”

4

5
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No tipo de documento “Outros”, descreva o documento, selecione o documento 
correspondente  e clique no botão confirmar



Proceda de igual modo para a junção de todos os documentos que devem instruir a 
candidatura. Os documentos adicionados surgem listados neste separador. 
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Pode visualizar o 
documento 

inserido 

Até à finalização da 
candidatura pode 
eliminar qualquer 

documento inserido  
e proceder a 
substituição 

Com exceção do 
Plano de Formação 

(que pode ser 
inserido no 

máximo para duas 
áreas),  e dos 

documento do tipo 
“Outros” (que não 
tem limite)  apenas 

é possível juntar 
um ficheiro de cada 
tipo pré indicado.

Deve proceder à junção 
num único ficheiro dos 

documentos que se 
enquadrem dentro do 

tipo pretendido (Ex. 
Todos os comprovativos 

de formação devem 
integrar um único 

ficheiro).



Após adicionar TODOS os documentos que devem instruir a candidatura deve FINALIZAR  , 
clicando no botão “Finalizar candidatura” 
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Selecione o botão 
Finalizar 

candidatura 



Confirme a finalização da sua candidatura 
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Selecione o botão 
“Confirmar”

A candidatura só se considera apresentada após a confirmação da sua finalização, o que tem que ser
concretizado impreterivelmente até ao termo do prazo de apresentação.



Após confirmação da finalização da candidatura é emitido um comprovativo de entrega
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Clique no botão 
“Comprovativo” para 

obter um 
comprovativo de 
entrega da sua 

candidatura em pdf. 

1

Abra o seu 
comprovativo 

de entrega 
2



O comprovativo de entrega indica o nome do candidato, a data e hora de entrega, bem como a 
listagem de todos os documentos que foram apresentados, sendo-lhe  atribuído um número. 
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Após a submissão da 
candidatura não é possível 
juntar novos documentos.

Para alterar a sua 
candidatura dentro do 

prazo de apresentação, 
utilize o separador 
“Requerimentos do 

Candidato” 
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5. Consulta dos documentos emitidos pelo Júri do procedimento

Sem prejuízo das 
notificações previstas 

no Programa de 
Concurso, as 

comunicações e 
decisões do Júri, 

podem ser consultadas 
no separador 

“Comunicações do 
Júri” 
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6. Junção de Requerimentos e Pronúncias do candidato na pendência do 
procedimento

Clique no separador 
“Requerimentos do 
Candidato”

Selecione  “Adicionar 
documentos”

Para proceder à junção de requerimentos e pronúncias na pendência do procedimento selecione o
separador “Requerimentos do Candidato” e proceda como descrito no Ponto 3.
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Descreva o requerimento 
que pretende apresentar

Efetue o Upload do 
ficheiro 

Clique em “Confirmar” 

3

1

2

O requerimento/pronúncia será inserido na plataforma
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Se a resposta do Júri for destinada a conhecimento geral – figurará no separador “Comunicações do Júri” –
que contém informação acessível a todos os candidatos, de igual modo

Se a resposta ou uma notificação do Júri for apenas destinada ao candidato, a mesma será figurará no separador
“Requerimentos do Candidato” – apenas acessível a cada um dos candidatos



7. Documentação disponível na plataforma
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• Programa de Concurso Integral
• Anexos autonomizados:

• Anexo I

• Anexo II

• Anexo III

• Anexo IV

• Anexo V

• Anexo VI

• Anexo VII
• Aviso de Abertura do Concurso 
• Guia do Candidato

Na plataforma 
poderá aceder 

à seguinte 
documentação 



8. Legislação  disponível na plataforma
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Na plataforma 
poderá aceder 
aos seguintes 

diplomas

1- Regulamento Nacional de Estágio

2- Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Formadores

3- Código dos Contratos Públicos (versão consolidada DRE)

4 - Código do Procedimento Administrativo (versão consolidada DRE)
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