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CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA 

 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA PAUTA DE RESULTADOS DA FASE DE VERIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS E LOCAIS DE REALIZAÇÃO DE PROVAS DE ADMISSÃO 

 

Avisa-se aos candidatos ao concurso público de ingresso ao XX Curso de Formação Inicial da 

magistratura Judicial e do Ministério Público que a Pauta de resultados da primeira fase de 

selecção (verificação das cópias electrónicas de documentos) foi republicada após o período 

de reclamações, estando disponíveis, os resultados actualizados, na plataforma Web 

candidaturas.mcfjj.gov.mz e na página electrónica do Centro de Formação Jurídica e 

Judiciária (CFJJ) acessível pelo endereço www.cfjj.gov.mz; assim como afixada, a pauta física, 

na vitrina do CFJJ, cita na Rua da Mutatéia nº 1572, Bairro do Fomento, Cidade da Matola, 

para efeito de consulta presencial se for esta a opção do candidato. 

 

São elegíveis às provas de admissão que é a fase seguinte e, eventualmente, às fases 

subsequentes do concurso, apenas os candidatos Aprovados, isto é, que Cumprem os 

requisitos exigidos na fase de verificação da documentação electrónica. A admissão à 

frequência do curso é condicionada à satisfação dos requisitos adicionais previstos nas 

alíneas d), e), f), i), j), k), l) e m) do número 2 do edital do concurso que serão objecto de 

avaliação no final do concurso, determinando a admissão ou exclusão à frequência do curso.  

 

Os candidatos cujas reclamações foram indeferidas podem, querendo, interpor recurso no 

prazo de 48 horas a contar da data da republicação da pauta. O requerimento que 

acompanha o recurso deve dar entrada na Secretaria do CFJJ em formato físico, ou enviado 

em formato electrónico para o Email dp@cfjj.gov.mz, contendo assinatura reconhecida pelo 

notário. 

 

http://www.cfjj.gov.mz/
mailto:dp@cfjj.gov.mz
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Os candidatos Reprovados, que não cumprem os requisitos exigidos na fase de verificação da 

documentação electrónica ficam excluídos das fases subsequentes do concurso.  

 

Outrossim, informa-se que as provas de admissão irão decorrer em todas as províncias do 

país, nos locais indicados no quadro 1 e conforme calendário anteriormente publicado, 

indicado no quadro 2, seguintes: 

 

Quadro 1: Locais de realização de provas de admissão 

 

N/O Província Local de exame 

1 Maputo (Prov. & Cid.) Instituto Superior Dom Bosco Campus 

2 Gaza Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais 

Alberto Cássimo (IFPELAC)-Chongoene 

3 Inhambane Escola Secundária Emíília Daússe 

4 Manica Procuradoria-geral da Província de Manica 

5 Sofala Universidade Zambeze-UNIZAMBEZE 

6 Tete Sala de Reuniões da Delegação Provincial do INSS  

7 Zambézia Instituto Comercial 1º de Maio 

8 Nampula Instituto de Ciências de Saúde 

9 Cabo Delgado Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais 

Alberto Cássimo (IFPELAC)-Pemba 

10 Niassa Faculdade de Gestão de Recursos Florestais e 

Faunísticos (FAGREFF-UCM) 

 

Quadro 2: Calendário de provas de admissão 

 

N/O Exame/prova Data Hora Duração 

1º  Direito Penal e Processual Penal  08/02/2021 8:00-12:00 4h 

2º  Direito Constitucional  09/02/2021 8:00-12:00 4h 

3º  Direito Civil e Processual Civil 10/02/2021 8:00-12:00 4h 
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4º  Conhecimentos gerais  11/02/2021 8:00-12:00 4h 

 

Todas as informações de interesse relativas ao concurso, incluindo o presente aviso, 

nomeadamente, os resultados do concurso, o calendário das provas de admissão, os 

documentos de consulta necessários e autorizados para as provas, as normas a serem 

observadas na realização das provas de admissão, os júris e respectivas salas estão/estarão 

disponíveis nos seguintes endereços electrónicos: candidaturas.mcfjj.gov.mz e/ou 

www.cfjj.gov.mz, pelo que, recomenda-se que o candidato consulte-os regularmente até ao 

final do concurso. 

 

Matola, 28 de Janeiro de 2021 

 

O Presidente do Júri Geral 

Dr. Luís Filipe Ferrão Sacramento 

Juiz Conselheiro do Tribunal Supremo 

(Ilegível) 

 

http://www.cfjj.gov.mz/

