CURSO INTENSIVO DE P REPARAÇÃO PARA O ACESSO AO CEJ – TRIBUNAIS JUDICIAIS

Apesar de, neste momento, ainda não haver qualquer informação sobre a abertura de
um novo concurso de ingresso em curso de formação de magistrados para os tribunais
judiciais, a Escola de Direito da Universidade do Minho e o CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do
Minho decidiram coorganizar um curso intensivo de preparação para o acesso ao Centro de Estudos
Judiciários (CEJ), o qual terá por objeto a análise e o estudo das matérias e dos temas mais importantes
na preparação para o referido concurso de ingresso.

Este Curso é, especialmente, vocacionado para os formandos que pretendam ingressar na
magistratura judicial, tendo em consideração as suas necessidades específicas, nomeadamente a
orientação na organização do estudo, a delimitação e seleção dos conteúdos fundamentais no domínio de
cada tema, bem como a análise das diferentes matérias à luz da doutrina e da jurisprudência mais atuais
e relevantes.

Por outro lado, a frequência deste curso constituirá, igualmente, uma excelente oportunidade
para a renovação, atualização e apreensão de novos conhecimentos no domínio do Direito Civil, do Direito
Processual Civil, do Direito Comercial, do Direito Penal e do Direito Processual Penal.

No prosseguimento desse desiderato, o Curso contará com a colaboração não só de Professores,
como também de conceituados Advogados e Magistrados com elevada experiência profissional.

O Curso decorrerá na Escola de Direito da Universidade do Minho, no campus de Gualtar, em
Braga, entre os dias 20 de Novembro de 2019 e 7 de Fevereiro de 2020, às quartas e sextas-feiras, das
18h00 às 22h00.

INSCRIÇÕES LIMITADAS

Coordenação Científica
Prof.ª Doutora Cristina Dias
Prof.ª Doutora Elizabeth Fernandez

Local
Escola de Direito da Universidade do Minho, Braga

Curso completo (80 horas)
Direito Civil, Direito Comercial, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal,
Desenvolvimento de Temas Culturais, Sociais ou Económicos
* O programa corresponderá as matérias que são habitualmente publicadas no aviso de abertura do concurso de
ingresso em curso de formação de magistrados para os tribunais judiciais e será fornecido por cada formador em
relação a cada aula.

Pré-inscrições no Curso completo até 31 de Outubro de 2019
€ 550,00

Inscrições no Curso completo de 1 a 15 de Novembro de 2019
€ 650,00

ATENÇÃO: Os temas para a preparação dos exames orais serão tratados apenas no Módulo IV,
que terá uma inscrição autónoma do Curso completo e iniciar-se-á após o anúncio dos
resultados dos exames escritos.
Os inscritos no Curso completo beneficiarão de um desconto na inscrição no Módulo IV.

Inscrição em módulos avulsos
Módulo I – Direito Civil, Direito Comercial, Direito Processual Civil (44 horas)
€ 450,00

Módulo II – Direito Penal, Direito Processual Penal (32 horas)
€ 450,00

Módulo III – Desenvolvimento de Temas Culturais, Sociais ou Económicos (4
horas) € 100,00

Módulo IV – Direito Constitucional, Direito da União Europeia, Organização Judiciária, Direito
Administrativo, Direito Económico, Direito do Trabalho, Direito da Família e das Crianças (16
horas)
€ 300,00 público geral
€ 200,00 inscritos no Curso completo

O Curso (Módulos I, II e III) só abrirá com um mínimo de 30
participantes O Módulo IV só abrirá com um mínimo de 8 participantes

Formas de pagamento
Transferência bancária para o IBAN PT50003508230001084303057
Pagamento no TPA do CEJUR através de cartão de débito ou de crédito

Contactos / Informações
Dr.ª Sandra Ferreira

CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho

Telefone: 253 215 688
E-mail: cejur@cejur.pt
www.cejur.pt

