
  

 

COORD.035.rv01  

DISCIPLINA / ÁREA TÉCNICA:DIREITO PROCESSUAL, ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E PRÁTICAS REGISTRAL/NOTÁRI

INFORMÁTICA E CONTABILIDADE JUDICIÁRIA - TÉCNICO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Domínios 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)
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Ter e aplicar conhecimentos e capacidades dos diferentes 

módulos/UFCD da disciplina técnica, enquadrada com a área 

de formação, previstas no Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, tendo em conta o Perfil de 

Aprendizagem do Curso ou referencial de

nomeadamente através da análise de informação oral e 

escrita, capacidade de síntese, formulação de problemas, 

hipóteses e conclusões, interpretação de dados e resultados, 

aquisição estruturada de informação, conhecimento de 

princípios e factos, aplicação de conhecimentos a novas 

situações. 
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Ter e aplicar atitudes e valores previstos no Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridades Obrigatória, tendo em conta o Perfil de 

Aprendizagem do Curso ou referencial de formação, 

nomeadamente através da assiduidade e pontualidade, 

interesse e empenho, participação, iniciativa, proatividade, 

autonomia, sentido de responsabilidade, respeito, cooperação 

e colaboração. 

  

* Instrumentos a utilizar nas situações de ensino à distância 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D 

autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

(1) De acordo com tabela de Níveis de Avaliação relativa ao Domínio 
(2) De acordo com tabela de Níveis de Avaliação relativa ao Domínio 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO POR
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ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E PRÁTICAS REGISTRAL/NOTÁRIAL, TÉCNICAS DE ADMINISTRAÇÃO ATENDIMENTO E RELAÇÕES PÚBLICAS, 

SERVIÇOS JURÍDICOS 

Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

Instrumentos de Avaliação

e aplicar conhecimentos e capacidades dos diferentes 

enquadrada com a área 

de formação, previstas no Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, tendo em conta o Perfil de 

Aprendizagem do Curso ou referencial de formação, 

nálise de informação oral e 

escrita, capacidade de síntese, formulação de problemas, 

hipóteses e conclusões, interpretação de dados e resultados, 

aquisição estruturada de informação, conhecimento de 

aplicação de conhecimentos a novas 

 

 

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

 

Atividades individuais e/ou em grupo

Aplicação de testes sumativos*

Outras atividades** 

 

Observações: 

*Variável a sua qualidade e quantidade ao longo 

de cada Módulo. 

**Por exemplo, visita de estudo, organização de 

evento, visionamento e comentário de vídeo ou 

filme, simulações, entre outras.

Ter e aplicar atitudes e valores previstos no Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridades Obrigatória, tendo em conta o Perfil de 

Aprendizagem do Curso ou referencial de formação, 

ssiduidade e pontualidade, 

ipação, iniciativa, proatividade, 

autonomia, sentido de responsabilidade, respeito, cooperação 

 

 

 

A, E, F, J  

 

Observação direta ou e

listas de verificação e regis

 TOTAL   

  

Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F 

Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.

De acordo com tabela de Níveis de Avaliação relativa ao Domínio – Área dos Conhecimentos 
De acordo com tabela de Níveis de Avaliação relativa ao Domínio – Atitudes e Valores 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO POR DISCIPLINA / ÁREA TÉCNICA 

  Ciclo de Formação 2019-2022 
Ano letivo 2021-2022 

DMINISTRAÇÃO ATENDIMENTO E RELAÇÕES PÚBLICAS, 

Instrumentos de Avaliação Ponderação 

Atividades individuais e/ou em grupo ou 

Aplicação de testes sumativos* ou 

*Variável a sua qualidade e quantidade ao longo 

**Por exemplo, visita de estudo, organização de 

evento, visionamento e comentário de vídeo ou 

filme, simulações, entre outras. 

 

 

 

 

80% (1) 

ou escalas de atitudes, ou 

listas de verificação e registo de incidentes  

 

 

 

20% (2) 

100% 

 

Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e 

Consciência e domínio do corpo. 


