CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA REVISORES
OFICIAIS DE CONTAS

ESTRUTURA
O Curso tem a duração de 4 trimestres, compreendendo a
frequência da componente letiva. Os candidatos poderão
inscrever-se em todos os grupos de módulos ou apenas
em algum(s) dele(s).

CERTIFICADO
Os participantes receberão certificado de frequência de
cada Grupo de módulos.
A emissão do certificado ficará dependente do grau de
frequência do Curso, fixando-se para o efeito um limite
de tolerância de faltas no máximo de 25% dos respetivos
tempos letivos do Curso.

LOCAL
O Curso terá lugar nas instalações da OROC:

OBJETIVOS
O Curso de Preparação para Revisor Oficial de Contas
foi concebido e estruturado tendo em conta os níveis de
conhecimento exigidos para o exercício da profissão de
Revisor Oficial de Contas cuja atividade se irá desenvolver
num clima de mudança e de multidisciplinariedade
tendencialmente mais exigente.
O objetivo do Curso é auxiliar na preparação dos
candidatos ao exame de acesso à profissão de Revisor
Oficial de Contas, de desenvolvimento da formação
profissional, académica e científica e de atualização
permanente e reciclagem de conhecimentos.
O curso presume que os participantes dominem um
conjunto de matérias consideradas básicas na área de
economia e gestão, dando, assim, especial enfoque nos
aspetos de maior complexidade, nomeadamente na área
contabilística.

Lisboa:
Rua do Salitre, nº 51,
1250-198 Lisboa
Porto:
Avenida da Boavista, nº 3477 - 2º
4100-139 Porto

INÍCIO E HORÁRIO
O 1º grupo de módulos terá início dia 04 de outubro de
2019, sendo o horário: sextas-feiras (das 18h00 às 22h00
e sábados (das 9h00 às 13h00), com intervalos de 15
minutos entre as sessões, sendo cada sessão de 2 horas

ESTRUTURA CURRICULAR
Este curso decorrerá em quatro trimestres, correspondendo a cada um deles um Grupo de módulos, com a carga
horária a seguir indicada:

MÓDULOS

CARGA HORÁRIA

1º Grupo
Módulo 1

Matemáticas financeiras e métodos quantitativos

16 horas

Módulo 2

Direito civil, comercial, das sociedades e do trabalho

28 horas

Módulo 3

Contabilidade financeira I

28 horas

Módulo 4

Fiscalidade

28 horas		

Módulo 5

Contabilidade financeira II

24 horas

Módulo 6

Economia e finanças empresariais

20 horas

Módulo 7

Contabilidade de gestão e sistemas de controlo

20 horas

Módulo 8
		

Auditoria - Aspetos gerais, identificação
de riscos e planeamento

24 horas

Módulo 9
		

Auditoria - Avaliação de riscos, controlo interno
e sistemas de informação

28 horas

Módulo 10

Auditoria - Procedimentos substantivos

28 horas

Módulo 11

Auditoria - Conclusão e relato

24 horas

Módulo 12

Ética profissional e independência

20 horas		

2º Grupo

3º Grupo

4º Grupo

Diretor do Curso: Luisa Anacoreta Correia

CANDIDATURA

INSCRIÇÃO E PROPINAS

As candidaturas devem ser apresentadas até dia
13 de setembro de 2019, preferencialmente por E-mail
para cproc@oroc.pt, por correio ou presencialmente nas
nossas instalações.

Os candidatos terão de efetuar a inscrição no prazo
de 8 dias seguidos a contar da data de notificação
de admissão da candidatura.

Os candidatos deverão apresentar os seguintes
documentos:
a) Ficha de candidatura (junta);
b) Curriculum vitae.

No ato de inscrição os candidatos deverão apresentar
Comprovativo do pagamento à OROC do valor da propina
do 1º grupo de módulos.
Por cada grupo de módulos a propina será de 750€,
a pagar no ato de inscrição de cada grupo de módulos.

Os candidatos admitidos terão que confirmar, por escrito,
o seu interesse em inscrever-se no Curso, nas 48 horas
seguintes à notificação de admissão da candidatura.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR:

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Rua do Salitre 51-53 1250-198 Lisboa
T 21 353 61 58 | F 21 353 61 49

Av. da Boavista, 3477/3521 - Sala 201
4100-139 Porto | T 22 616 81 17/8
E-mail: cproc@oroc.pt
www.oroc.pt

FICHA DE CANDIDATURA AO CURSO
DE PREPARAÇÃO PARA REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
LISBOA

PORTO

1. NOME: _____________________________________________________________________________
________________________________________________NIF: ________________________________
2. MORADA: __________________________________________________________________________
________________________________________________ TELEMÓVEL: ______________________
E-MAIL: _____________________________________ LINKEDIN: ____________________________
3. LOCAL E DATA DE NASCIMENTO: ____________________________________________________
NACIONALIDADE: __________________________________________________________________
C.C. Nº: _______________________ DATA DE EMISSÃO: __________________________________
4. PROFISSÃO: ________________________________________________________________________
ENTIDADE EMPREGADORA: _________________________________________________________
MORADA: __________________________________________________________________________
TEL.: ____________________ E-MAIL: __________________________________________________
5. RESUMA NO QUADRO ABAIXO AS SUAS QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS:

Curso/Grau académico

Instituição

Ano entrada Ano saída

Média final

6. RESUMA NO QUADRO ABAIXO A SUA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DESDE A
CONCLUSÃO DA LICENCIATURA

Empresa/Instituição

Nível de responsabilidade e função

Permanência

Os dados pessoais introduzidos neste documento serão processados pela Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas (OROC) com vista à organização e gestão do curso de preparação para revisor oficial de
contas (ROC) e comunicações inerentes e de interesse para o candidato, para o que necessitamos do
seu consentimento. Os indicados dados serão utilizados apenas internamente, pelos serviços internos da
OROC e para os referidos efeitos, podendo ser comunicados às autoridades competentes no
cumprimento das obrigações legais inerentes, podendo ainda ser consultados pelos prestadores de
serviços que realizem o desenvolvimento e manutenção dos sistemas informáticos da OROC. A OROC
não cede ou comunica os dados a quaisquer outras entidades, assegurando a integridade e
confidencialidade da informação. Os dados dos formandos serão mantidos pelo prazo necessário ao
cumprimento das obrigações fiscais inerentes e salvaguarda de eventual responsabilidade contratual,
cujo prazo legal é de vinte anos. Os candidatos poderão aceder, retificar, eliminar os dados ou retirar o
consentimento, por e-mail: sec.orgsociais@oroc.pt ou por carta a remeter para a sede da OROC. A
OROC nomeou um encarregado de proteção de dados, que gerirá estes contactos.

Os candidatos poderão reclamar de quaisquer circunstâncias que entendam desrespeitadoras dos seus
direitos, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Autorizo a OROC a tratar (recolher, organizar, registar e conservar) os dados pessoais acima para
organização e gestão do curso de preparação para ROC e respetivos contactos neste âmbito.
Sim

Não

Autorizo a OROC a tratar e manter, os dados pessoais acima para comunicar as novidades técnicas e
outras iniciativas de formação da OROC, nomeadamente por e-mail.
Sim

Data ___/___/20___

Não

Assinatura

____________________________

