
 
 

PÁGINA INICIAL: 
 
O Nome de Utilizador é sempre o Número Mecanográfico. 
 
Na primeira utilização a senha é 12345, sendo, o
alterada na primeira utilização . 

brigatoriamente,

 
 
 



MENU PRINCIPAL

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÉCRAN DE PREENCHIMENTO

O utilizador deve confirmar se os dados estão 
correctos, devendo contactar os serviços da DGAJ 
em caso de o não estarem. 

 



 

Seleccionar o tipo de acto requerido e, em seguida, a 
categoria requerida. 



 

Seleccionar o tipo de acto requerido e, em seguida, a 
categoria requerida. 



ÉCRAN DE PREENCHIMENTO DO 
REQUERIMENTO 

 

“Clicar” no sinal + para acrescentar opções ao 
requerimento. 



 

Por cada nova opção surge um novo 
écran. 
Deve indicar a localidade do tribunal para 
onde pretende concorrer e “clicar” em 
“Filtrar”. 



 

Seleccione o tribunal, o serviço ou a secção 
pretendida e clique em OK 



 

Repita os procedimentos de acordo com a ordem de 
preferência. 
Em caso de engano, ou se pretender alterar a ordem, 
deve clicar no símbolo X para eliminar o erro. 



 

Terminado o preenchimento tem de clicar em 
“Submeter”, após o que lhe será pedido que introduza, 
de novo, a sua senha. 

Deverá, então, imprimir o Requerimento.

Não é obrigatório submeter de imediato o requerimento.
Pode optar por suspender o preenchimento, c
em qualquer outro momento. 

ontinuando 

Neste caso, clique em “Suspender”. 



 



 



 

No caso de ter requerimentos pendentes que queira completar, 
escolha a opção correspondente no Menu Principal, após o que 
lhe será mostrada lista de todos os requerimentos ainda não 
submetidos, devendo escolher aquele que pretender alterar o
completar.  

u 



 

Se pretender saber quais os requerimentos submetidos, escolha 
a pção respectiva no menu principal.  o 



ATENÇÃO: 

Para o mesmo “Tipo de acto requerido”, no caso de serem 
apresentados (submetidos) diversos requerimentos, só será 
apreciado o último. Ou seja, a apresentação de um 
requerimento anula, automaticamente, qualquer outro 
apresentado anteriormente. 

Para “Tipo de acto requerido” diferente, deve ser indicada a 
ordem de preferência pela qual os requerimentos serão 
processados, utilizando a opção respectiva do Menu 
Principal. 

 



 



ATENÇÃO:

 

É possível fazer mais do que um requerimento, desde que  
para outro tipo de acto requerido ou para outra categoria.
 
Neste caso deverá sempre indicar qual a ordem pela qual 
pretende que os requerimentos sejam apreciados. 

Mesmo que não pretenda apresentar requerimento para 

r 
o movimento de oficiais de justiça, deve alterar a sua 
senha inicial de acesso, evitando, desta forma, qualque
utilização indevida. 

Imprima e guarde os requerimentos submetidos.




