
 

 

Aviso 

 

Os avisos dos concursos condicionados para a selecção de sessenta oficiais de 

justiça judicial para admissão ao curso de formação para provimento no cargo de 

escrivão de direito, para o preenchimento de dezassete lugares de escrivão de 

direito, para a selecção de cinquenta oficiais de justiça judicial para admissão ao 

curso de formação para provimento no cargo de secretário judicial-adjunto, para o 

preenchimento de três lugares de secretário judicial-adjunto, e para a selecção de 

vinte oficiais de justiça judicial para admissão ao curso de formação para 

provimento no cargo de secretário judicial, para o preenchimento de três lugares de 

secretário judicial, já foram publicados no Boletim Oficial n.º 29, II Série, de 21 de 

Julho de 2021, e este Gabinete realizará provas escritas de conhecimentos dos 

referidos três cursos no dia 9 de Outubro de 2021 (Sábado), no Centro de 

Formação para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, sita em Macau, Alameda 

Dr. Carlos d'Assumpção, n.º 336-342, Centro Comercial Cheng Feng, 6° andar, 

com a seguinte calendarização: 

- Curso para provimento no cargo de escrivão de direito: das 10h00 às 12h00 

(duas horas); 

- Curso para provimento no cargo de secretário judicial-adjunto: das 14h30 às 

16h30 (duas horas); 

- Curso para provimento no cargo de secretário judicial: das 14h30 às 17h15 

(duas horas e quarenta e cinco minutos). 

Observações: As folhas da prova do curso para provimento no cargo de 

secretário judicial-adjunto constituem parte integrante das 

folhas da prova do curso para provimento no cargo de secretário 

judicial, representando 70% destas, e será calculada a pontuação 

com base na mesma percentagem. 

 

 

 



 

 

Gabinete do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância, aos 15 de Setemrbro 

de 2021. 

 

Júri 

 O Presidente 

  Ho Wai Neng 

  Juiz do Tribunal de Segunda Instância 

A Vogal efectiva 

Leong Sio Kun 

Juíza do Tribunal Judicial de Base 

O Vogal efectivo 

Chen Licheng 

Assessor do Gabinete do Presidente do TUI 

 

 


