
 
CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA 

 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 
Avisa-se aos candidatos ao concurso público de ingresso ao XIX Curso de 
Formação Inicial da magistratura Judicial e do Ministério Público que os 
resultados da primeira fase de selecção (verificação da documentação) se 
encontram afixadas nas vitrinas do Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ), 
cita na Rua da Mutatéia nº 1572, Bairro do Fomento, Cidade da Matola e no edifício-
sede da Universidade Técnica de Moçambique (UDM), cita na Avenida Alberto 
Lithuli nº 438, onde decorrerão os exames em Maputo conforme o calendário 
seguinte.  
 
Estão afixadas duas listas, uma geral que inclui os candidatos admitidos, admitidos 
condicionalmente e excluídos, com indicação no campo de observações dos 
motivos da admissão condicional e da exclusão e outra contendo apenas os nomes 
dos candidatos sujeitos aos exames (os excluídos não realizarão exames) com 
indicação do local, júri e sala de exame. 
 
Os mesmos resultados estarão disponíveis a partir do dia 16 de Outubro na página 
electrónica do CFJJ (www.cfjj.gov.mz), bem como, ao nível das províncias, nas 
instalações das instituições onde se realizarão os exames, nomeadamente, na 
Unizambeze (cidade da Beira) e Instituto de Ciências de Saúde (cidade de 
Nampula), de acordo com o seguinte calendário: 
 

N/o Exame/prova Data Hora Duração 

1º  Direito Penal e Processual Penal  21/10/2019 8:00-12:00 4h 

2º  Direito Constitucional  25/10/2019 8:00-12:00 4h 

3º  Direito Civil e Processual Civil 28/10/2019 8:00-12:00 4h 

4º  Conhecimentos gerais  01/11/2019 8:00-12:00 4h 

 
Os candidatos admitidos condicionalmente (AC) deverão regularizar a sua situação 
(ver a coluna de observações na pauta geral) no prazo de 8 dias a partir da data da 
publicação do presente aviso, em requerimento dirigido à Directora do CFJJ, sob 
pena de serem excluídos na fase seguinte do concurso, independentemente dos 
resultados que venham a obter nas provas de exame. 
 
Os candidatos excluídos podem, querendo, recorrer do resultado, até ao dia 18 de 
Outubro de 2019 (próxima sexta-feira), em requerimento dirigido à Directora do 
CFJJ, devidamente fundamentado. 
 
Encontram-se afixadas junto com as pautas dos resultados, alem do presente aviso, 
as normas gerais aplicáveis ao candidato na realização das provas. 
 

Matola, 16 de Outubro de 2019 
 

O Presidente da Juri Geral 
 

(Ilegível) 

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

