MODELO DE VERIFICAÇÃO DE HABILITAÇÕES ACADÉMICAS EXIGIDAS,
REQUERIMENTO DE ESTÁGIO E INSCRIÇÃO EM EXAME
Para efeitos de formalização de candidatura à admissão como membro efetivo da Ordem dos Contabilistas Certificados,
junto anexo os seguintes documentos:
A Habilitações académicas / Reconhecimento profissional (para cada referência abaixo
indicada, apresentar cópia do respetivo documento comprovativo, com menção ao selo branco)

RESERVADO AOS
SERVIÇOS DA OTOC

A.1  – Habilitação académica
1.1. Certidão comprovativa da titularidade de grau académico, referente ao,
1.1.1 Curso: ___________________________________________________________
1.1.2. Estabelecimento de ensino:___________________________________________
______________________________________________________________________
1.2. Certidão de aproveitamento em unidades curriculares que comprovem a posse da
formação suficiente para o acesso à profissão de contabilista certificado:
1.2.1. Do curso indicado em 1.1.1.----------------- 
1.2.2. De outros cursos do ensino superior------ 

NOTA: Os documentos emitidos por instituições de ensino superior fora de Portugal devem:
i) (países signatários da Declaração de Bolonha) ser acompanhados do suplemento ao diploma;
ii) (outros países) ser reconhecidos pelo agente consular português local e/ou legalizados pelo
sistema de apostilha nos termos da Convenção relativa à Supressão da Exigência da Legalização de
Atos Públicos Estrangeiros (mais conhecida pela Convenção de Haia), assinada em Haia, em de 5 de
Outubro de 1961. Pode também ser requerida a tradução oficial destes documentos para a língua
Portuguesa.

A.2  – União Europeia: Reconhecimento das qualificações profissionais
(Diretiva 2005/36/CE - Lei n.º 9/2009 de 04/03)
2.1. Estado-membro de origem _____________________________________________
2.2. Prova da nacionalidade do requerente;
2.3. Título de formação que dá acesso à profissão (no Estado-membro de origem) e/ou
documentação comprovativa da posse de experiência profissional relevante;
2.4. Certificado de registo criminal (ou equivalente) emitido pela autoridade competente do
Estado-membro de origem, emitido nos últimos 3 meses.
B Estágio – Requerimento de admissão a Estágio
B.1 – Proposta de realização de estágio profissional. .
Juntar, documentação cf. n.º 1, Art.º 4.º RIEEP.: Alinea d)  ; Alinea e)  ; Alinea f) 

B.2 – Requer dispensa de estágio .

Porque fez / tem:

(para cada situação, apresentar documentação de prova respetiva, segundo os Artigos do RIEEP)
 Estágio Curricular em Empresa ; Alínea b), n.º 3 do Art.º 30.º.
 Estágio Curricular em Simulação ; Alínea a), n.º 3 do Art.º 30.º.
 Experiência Profissional
; Art.º 29.º.
Juntar, comprovativo de pag. de taxas correspondentes cf. n.º 1, Art.º 4.º RIEEP: Alinea g) 





C Exame – Requerimento de admissão a Exame (Art.º 4.º, do RIEEP)
C.1 – Pré– Inscrição para Exame  (Data, a comunicar de acordo com Art.º 37.º do RIEEP )
Juntar, comprovativo de pag. de taxas cf. n.º 1, Art.º 4.º RIEEP: Alinea g) 

O(A) Candidato(a), (assinatura)_________________________________________________________________
Reservado aos Serviços:
Processo N.º______________________

O Funcionário:____________________________________

Foi entregue a documentação acima mencionada, em (local e data) _____________________ ____/____/____
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