Aviso 3
Informam-se os/as candidatos/as ao 37.º Curso de formação de magistrados para os
tribunais judiciais e/ou ao 8.º Curso de formação de juízes para os tribunais
administrativos e fiscais, que as provas de acesso a que se refere o artigo 16.º da Lei n.º
2/2008, de 14 de janeiro, terão a seguinte calendarização e serão realizadas nos seguintes
locais:

I – Calendarização
Data e hora da

Data e hora da

1.ª chamada

2.ª chamada*

13/fevereiro

18/fevereiro

09h15m

09h15m

20/fevereiro

25/fevereiro

14h15m

14h15m

27/fevereiro

04/março

15h00m

15h00m

37.º Curso

Direito civil e comercial e direito processual
civil (via académica e via profissional)
Direito penal e direito processual penal
(via académica e via profissional)

Desenvolvimento de temas culturais, sociais
ou económicos (via académica)

*2.ª chamada - artigo 23.º da Lei n.º 2/2008, de 14 de janeiro

Data e hora da

Data e hora da

1.ª chamada

2.ª chamada*

Direito e processo administrativo e
tributário (via académica e via profissional)

13/fevereiro

18/fevereiro

15h00m

15h00m

Desenvolvimento de temas culturais, sociais
ou económicos (via académica)

27/fevereiro

04/março

09h15m

09h15m

8.º Curso TAF

*2.ª chamada - artigo 23.º da Lei n.º 2/2008, de 14 de janeiro
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II - Locais das Provas
Norte

ISMAI – Instituto Universitário da Maia, Av. Carlos de Oliveira Campos,
4475-690 Maia

https://www.ismai.pt/pt/sobre-o-ismai/localizacao

Centro

Escola Secundária Avelar Brotero – Rua Dom Manuel I,
3030-320 Coimbra

http://www.brotero.pt/index.php/contactos

Sul
Escola Secundária 2-3, D. Filipa de Lencastre – Av. Magalhães Lima,
1000-197 Lisboa

http://www.aedfl.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=81

A evolução da situação pandémica vivida em Portugal poderá
determinar alterações a esta calendarização, o que - a ocorrer será de imediato comunicado na página de internet do CEJ e por
mail para cada candidato/a.

Até dia 03 de fevereiro serão publicadas as regras sanitárias
específicas definidas e adaptadas a cada um dos locais de
realização das provas.
As provas decorrerão num ambiente sanitário da maior exigência
que implicará para todos/as uma grande disciplina e atenção.
Além do mais, haverá controlo de temperatura à entrada, serão
evitadas as aglomerações de pessoas, as salas estarão arejadas,
serão previamente higienizadas e terão uma ocupação inferior a um
terço da sua lotação normal, as distâncias de segurança serão
sempre mantidas, as máscaras serão obrigatórias em todos os
momentos, o álcool gel estará sempre disponível.
Alerta-se desde já para a necessidade de respeito pelos horários
indicados e para a especial atenção à localização das entradas
específicas que serão definidas.
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As segundas chamadas das provas terão sempre lugar em Lisboa, nas
instalações do CEJ, no Largo do Limoeiro, à hora indicada.
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