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AVISO 

Assinatura Eletrónica dos Documentos a apresentar pelos Candidatos  

Tendo em consideração que nos termos do disposto na Cláusula 8.ª, nº 4  do Programa 

de Concurso e do Ponto 4.2.3. do Aviso de Abertura de Concurso, todos os documentos 

carregados na plataforma indicada no n.º 2 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.  

Esta obrigação aplica-se independentemente do tipo de documento a apresentar e da sua 

autoria, devendo ser aposta assinatura eletrónica quer os documentos sejam emitidos 

pelos candidatos ou não.   

Nos termos da Clausula 10.ª, Ponto a. do Programa de Concurso e do Ponto 4.5. 1 do 

Aviso de Abertura do Concurso o não cumprimento deste requisito conduz à exclusão 

da candidatura. Tendo tal indicação sido, também devidamente destacada no Guia do 

Candidato elaborado para orientar os Interessados.  

Esta disposição do Programa de Concurso  deve-se  à necessidade de garantir a  

segurança, a integridade e a inviolabilidade dos documentos apresentados pelos 

Candidatos, princípios que a Ordem dos Advogados se encontra obrigada a assegurar 

no presente procedimento. 

Em consequência, o Júri, chama novamente a atenção dos Interessados para a 

necessidade do cumprimento rigoroso deste requisito, devendo ser aposta a assinatura 

eletrónica na totalidade dos documentos apresentados, independentemente da sua 

proveniência, sob pena de exclusão da candidatura. 

Os Candidatos que já tenham finalizado a apresentação da sua candidatura sem o ter 

procedido à assinatura eletrónica de todos os documentos, poderão, até ao termo do 

prazo de apresentação das candidaturas, voltar a remeter tais documentos devidamente 
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assinados, utilizando a funcionalidade de apresentação de requerimentos avulsos 

“Outros Requerimentos do Candidato”.  

Lisboa, 19 de novembro de 2020 

O Presidente do Júri 

 

Luis Manuel Rodrigues da Silva 
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