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OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta formação são a revisão e a atualização de conhecimentos 

relacionados com as matérias que serão objeto de avaliação, com vista a dotar os formandos de 

preparação para realizar o exame de acesso à profissão de solicitador e para o exercício desta 

mesma profissão. 

As matérias serão abordadas numa perspetiva teórica e prática, incluindo a resolução das 

questões apresentadas nos exames anteriores, a fim de preparar, da melhor forma, os 

candidatos ao exame. 

 

DESTINATÁRIOS 

- Licenciados em Solicitadoria ou em Direito que irão realizar o exame de acesso à profissão de 

solicitador da OSAE. 

- Outros interessados que pretendam rever, integrar e atualizar conhecimentos. 

 

MÓDULOS / CARGA HORÁRIA  

O curso terá uma duração máxima de 104 horas, distribuídas do modo seguinte: 

 

Módulos 

 

Carga Horária 

Direito Civil 24 horas 

Direito Processual Civil 18 horas 

Fiscalidade 22 horas 

Direito das Sociedades 8 horas 

Registos e Notariado 24 horas 

Estatuto, Regulamento e Deontologia Profissional 8 horas 

Todos os Módulos 104 horas 

 

PROPINA 

O custo do curso será de € 390,00 para formandos externos e € 375,00 para alunos ou ex-alunos 

do IPCA. 

 

CALENDARIZAÇÃO 

Início (previsto): julho/setembro de 2022 
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Funcionamento: Regime pós-laboral (não necessariamente todos os dias indicados) 

Segunda a sexta-feira  19:00 horas - 23:00 horas 

Sábado 09:00 horas - 13:00 horas 

14:00 horas - 18:00 horas 

 

Regime de frequência: Presencial  

Local: Barcelos (Campus do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave) 

 

CANDIDATURAS – Até 10 de julho de 2022 

Candidaturas online em: 

https://web.ipca.pt/gesconf/gestao/novoRegistoEventoP/c7b41ce19362d1538f23864
a4525dd06 

 

NOTAS: 

- A candidatura ao curso é realizada por via eletrónica, através do endereço eletrónico:   

- Após a formalização da candidatura, os serviços financeiros indicam, através de mensagem de 

correio eletrónico, a referência Multibanco (MB) e o valor a pagar.  

- O pagamento deve ser integral e efetuado dentro dos prazos estabelecidos pelos serviços 

financeiros aquando do envio da mensagem de correio eletrónico.  

- Em caso de desistência da inscrição, apenas há reembolso do valor pago se a desistência 

ocorrer até 48 horas antes do início do curso e mediante motivo devidamente fundamentado, 

apresentado à Coordenação do Curso. 

- A abertura e funcionamento do curso está condicionada à inscrição de um número mínimo de 

20 formandos. 

- Aos formandos que participem, no mínimo, em ¾ das sessões é atribuído um certificado de 

participação no curso. 

- Inscrições limitadas (máximo 35), por ordem de entrada. 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

Dra. Iva Faria, Dr. Luiz de Carvalho  

 

CONTACTOS 

Dra. Iva Faria   

Escola Superior de Gestão  

ifaria@ipca.pt 

https://web.ipca.pt/gesconf/gestao/novoRegistoEventoP/c7b41ce19362d1538f23864a4525dd06
https://web.ipca.pt/gesconf/gestao/novoRegistoEventoP/c7b41ce19362d1538f23864a4525dd06
mailto:ifaria@ipca.pt
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Receção da Escola Superior de Gestão 

253802500 

 

Dr. Luiz de Carvalho   

Escola Superior de Gestão  

lcarvalho@ipca.pt 

Receção da Escola Superior de Gestão 

253802500 

mailto:lcarvalho@ipca.pt~

