
  

 

COORD.035.rv02  

 XDISCIPLINAS:Processo Penal – evolução princípios e elementos

em processo civil e instância(10354)/ Órgãos de Soberania

Videoconferência e desmaterialização dos processos e atos processuais

Comunicação interpessoal e assertividade(5440)/ Comunicação e acolhimentos institucional

☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

☐ PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

Área dos 
Conhecimentos  

 

 

 

 

 

 

A 

B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I  

J 

 

A demonstração das 
conteúdos programáticos, estipulando

 10346 

 Reconhecer a evolução da estrutura do Processo Penal 
português. 

 Manusear e interpretar o Código de Processo Penal.

 Identificar os principais elementos que têm interv
processo de natureza penal.

 Identificar os princípios do Processo Penal.
 10347 

 Classificar Atos Processuais em Processo Penal.
 Identificar as formalidades dos atos e a sua prática durante 

um Processo Penal.
 10353 

 Identificar as espécies de ações.

 Analisar os pressupostos processuais em Processo Civil.

 Identificar os pressupostos das partes.

 Distinguir os pressupostos das partes dos pressupostos do 
tribunal. 

 Reconhecer as regras de competência em Processo Civil
 Identificar os princípios fundamentai
 10554 

 Classificar Atos Processuais em Processo Civil
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO

 

evolução princípios e elementos(10346)/Atos processuais em processo penal(10347)/ Ação em processo civil

Órgãos de Soberania(10339)/ Organização do sistema Judiciário(10340)/ Magistratura 

Videoconferência e desmaterialização dos processos e atos processuais(10365)/ Secretariado forense(6236)/ Estrutura e comunicação organizacional

Comunicação e acolhimentos institucional(10367); 

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

Ponderação 

A demonstração das competências envolve a mobilização dos 
conteúdos programáticos, estipulando-se como: 

Reconhecer a evolução da estrutura do Processo Penal 

Manusear e interpretar o Código de Processo Penal. 

Identificar os principais elementos que têm intervenção num 
processo de natureza penal. 
Identificar os princípios do Processo Penal. 

Classificar Atos Processuais em Processo Penal. 
Identificar as formalidades dos atos e a sua prática durante 
um Processo Penal. 

Identificar as espécies de ações. 

Analisar os pressupostos processuais em Processo Civil. 

Identificar os pressupostos das partes. 

Distinguir os pressupostos das partes dos pressupostos do 

Reconhecer as regras de competência em Processo Civil 
Identificar os princípios fundamentais no Processo Civil; 

Classificar Atos Processuais em Processo Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%(1) 

 

 

 

 

Atividades individuais e/ou em grupo ou

Aplicação de testes sumativos* ou

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.

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

  Ciclo de Formação 2022-2025 
Ano letivo 2022-2023 

Ação em processo civil(10353 / Atos processuais 

Magistratura Judicial e do Ministério Público(10341)/ 

Estrutura e comunicação organizacional(0649)/ 

Instrumentos de Avaliação 

Atividades individuais e/ou em grupo ou 

Aplicação de testes sumativos* ou 

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. 



 

COORD.035.rv01   

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 Identificar as formalidades dos atos e a sua prática durante 
um Civil 

 Interpretar o Código de Processo Civil;
 10339 

 Reconhecer o Estado como sociedade politicamente 
organizada. 

 Reconhecer o Direito Constitucional como ramo do Direito 
Público. 

 Identificar a organização política do Estado/órgãos de 
soberania. 

 Interpretar artigos da Constituição da República Portuguesa
 10340 

 Reconhecer a organização do sistema judiciário.

 Interpretar a Lei da Organização do Sistema Judiciário 
(LOSJ) e o Regime aplicável à Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais (ROFTJ).

 Identificar o processo de acesso à carreira de funcionário 
judicial. 

 Caracterizar o enquadramento legal dos funcionários
judiciários. 

 10341 

 Identificar a composição, função e características da 
Magistratura Judicial.

 Identificar a composição e competência Conselho Superior 
da Magistratura e os Serviços de Inspeção.

 Identificar a definição, competência e representação do 
Ministério Público.

 Interpretar o Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Estatuto 
do Ministério Público.

 10365 

 Utilizar os meios tecnológicos inerentes à videoconferência.

 Reconhecer as situações processuais em que é possível 
utilizar o sistema de 
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Identificar as formalidades dos atos e a sua prática durante 

Interpretar o Código de Processo Civil; 

Reconhecer o Estado como sociedade politicamente 

Reconhecer o Direito Constitucional como ramo do Direito 

Identificar a organização política do Estado/órgãos de 

Interpretar artigos da Constituição da República Portuguesa 

Reconhecer a organização do sistema judiciário. 

r a Lei da Organização do Sistema Judiciário 
(LOSJ) e o Regime aplicável à Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais (ROFTJ). 
Identificar o processo de acesso à carreira de funcionário 

Caracterizar o enquadramento legal dos funcionários 

Identificar a composição, função e características da 
Magistratura Judicial. 
Identificar a composição e competência Conselho Superior 
da Magistratura e os Serviços de Inspeção. 
Identificar a definição, competência e representação do 

istério Público. 
Interpretar o Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Estatuto 
do Ministério Público. 

Utilizar os meios tecnológicos inerentes à videoconferência. 

Reconhecer as situações processuais em que é possível 
utilizar o sistema de videoconferências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 Reconhecer que a utilização dos novos suportes digitais 
contribui para a desmaterialização dos processos e atos 
judiciais. 

 Realizar a tramitação processual no contexto de processos 
“virtuais”. 

 6236 

 Executar as tarefas da função secretari
do escritórios e advogados/sociedade de advogados.

 Avaliar a importância da comunicação para a boa imagem do 
escritório de advogados/sociedade de advogados.

 Caracterizar as organizações do ponto de vista jurídico.

 Identificar os proce
organizações. 

 Identificar regras deontológicas na advocacia.
 0649 

 Classificar a organização.
 Interpretar a estrutura organizacional.

 Reconhecer os princípios da comunicação organizacional.

 Identificar e caracterizar as 

 Definir conceitos de qualidade.
 5440 

 Identificar e distinguir os elementos básicos do processo 
comunicacional. 

 Identificar fatores determinantes para a eficácia no processo 
de comunicação.

 Identificar e desenvolver estilos d
 10367 

 Reconhecer técnicas de acolhimento e atendimento 
institucional. 

 Aplicar técnicas de acolhimento e atendimento institucional.

 Identificar os diferentes tipos de comunicação oral e escrita.

 Proceder ao tratamento da correspon
recebida e expedida.
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Reconhecer que a utilização dos novos suportes digitais 
contribui para a desmaterialização dos processos e atos 

Realizar a tramitação processual no contexto de processos 

Executar as tarefas da função secretariado no apoio jurídico 
do escritórios e advogados/sociedade de advogados. 
Avaliar a importância da comunicação para a boa imagem do 
escritório de advogados/sociedade de advogados. 
Caracterizar as organizações do ponto de vista jurídico. 

Identificar os procedimentos na assessoria jurídica das 

Identificar regras deontológicas na advocacia. 

Classificar a organização. 
Interpretar a estrutura organizacional. 

Reconhecer os princípios da comunicação organizacional. 

Identificar e caracterizar as funções internas à organização. 

Definir conceitos de qualidade. 

Identificar e distinguir os elementos básicos do processo 
 

Identificar fatores determinantes para a eficácia no processo 
 

Identificar e desenvolver estilos de comportamento assertivo. 

Reconhecer técnicas de acolhimento e atendimento 

Aplicar técnicas de acolhimento e atendimento institucional. 

Identificar os diferentes tipos de comunicação oral e escrita. 

Proceder ao tratamento da correspondência institucional 
recebida e expedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 Explicar a importância do arquivo numa organização.

 Arquivar processos segundo os diferentes métodos 
existentes. 

 Reconhecer a potencialidade da informática como 
instrumento de gestão.

 Reconhecer a importância das 
ambiente organizacional.

 Interpretar a informação gerada pela utilização de sistemas 
informáticos. 

Atitudes  
e  

Valores 

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 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G 
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b

(1) De acordo com tabela de Níveis de Avaliação relativa ao Domínio 
(2) De acordo com tabela de Níveis de Avaliação relativa ao Domínio 
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Explicar a importância do arquivo numa organização. 

Arquivar processos segundo os diferentes métodos 

Reconhecer a potencialidade da informática como 
instrumento de gestão. 
Reconhecer a importância das novas tecnologias no 
ambiente organizacional. 
Interpretar a informação gerada pela utilização de sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observação direta ou e
listas de verificação e regis

 

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. 

 

 

 

20%(2) 

TOTAL 100%  

   

Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

Consciência e domínio do corpo. 

integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

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 

Instrumentos de Avaliação 

Observação direta ou escalas de atitudes, ou 
listas de verificação e registo de incidentes. 

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


