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OBJECTIVOS  

O Curso de Preparação para Auditor Certificado, foi concebido e estruturado, tendo em conta os níveis 
de conhecimento exigidos para o exercício da profissão de Auditor Certificado, cuja actividade irá 
desenvolver-se num clima de mudança e de multidisciplinaridade tendencialmente mais exigente. 
 
O objectivo principal do Curso, é preparar os candidatos ao exame de acesso à profissão de Auditor 
Certificado. 
 
Os exames serão efectuados por módulos, seguindo o estágio de 3 anos, como previsto no regulamento 
de estágios aprovado pelo Conselho Directivo. 
 
 
Podem ainda distinguir-se os seguintes objectivos genéricos: 
 

▪ O desenvolvimento profissional e científico; 
 

▪ A formação profissional avançada e multidisciplinar; 
 

▪ O desenvolvimento da capacidade para a prática de revisão de contas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUTURA 

Este curso será realizado em coordenação com a Ordem de Revisores Oficiais de Contas de Portugal 

(OROC). O Curso tem a duração máxima de 12 meses e é composto por 12 módulos. 

 

 

CERTIFICADO 

Os participantes receberão um certificado de frequência de cada módulo. 

 

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 respectivos tempos lectivos do Curso. 
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LOCAL  

O Curso será ministrado nas instalações da Academia da OCAM, na cidade de Maputo (Av. Alberto 

Luthuli nº1 082) ou virtualmente, em função dos casos de COVID. 

 

 

INÍCIO E HORÁRIO  

O Curso terá início no dia março 2022, sendo o horário: Segundas a sextas-feiras (das 17h00 às 21h00) 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 dentro de um período máximo de 12 meses e é composto por 12 módulos, com a 

carga horária e Coordenadores a seguir indicados: 

 

Módulos Carga horária 

Módulo 01 Matemática Financeira e Métodos Quantitativos 16 

Módulo 02 Contabilidade Financeira I 28 

Módulo 03 Contabilidade Financeira II 24 

Módulo 04 Direito civil, Comercial, das Sociedades e do Trabalho 28 

Módulo 05 Economia e Finanças Empresariais 20 

Módulo 06 Contabilidade de Gestão e Sistemas de Controlo 20 

Módulo 07 Fiscalidade 28 

Módulo 08 Auditoria I - Aspectos Gerais, Identificação dos Riscos e Planeamento 24 

Módulo 09 Auditoria I - Avaliação de Riscos, Controlo Interno e Sistemas de Informação 28 

Módulo 10 Auditoria II - Procedimentos. Substantivos 28 

Módulo 11 Auditoria II - Conclusão é Relato 28 

Módulo 12 Ética Profissional e Independência 20 

   292 

 

 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

A avaliação de cada módulo consta da realização de uma prova escrita. 

 

A admissão ao Colégio dos Auditores obriga a que os candidatos cumpram cumulativamente os seguintes 

requisitos: 

 

▪ Obtenham uma classificação positiva nas provas escritas nos 12 

módulos;  

▪ Efectuem o estágio profissional com aproveitamento; 

▪ Observância dos demais requisitos previstos Regulamento de 

Admissão, Exames e Estágios. 

 

Os candidatos que não obtenham aprovação em qualquer dos módulos 

poderão repetir a(s) prova(s) escrita(s) desse(s) módulo(s) nas datas 

previstas para a realização das mesmas, durante a próxima edição, 

mediante o pagamento de MZN 21 000. O curso não prevê exame de 

recorrência. 
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Pedidos de revisão de prova poderão ser efetuados até após 15 dias da publicação da nota, mediante o 

pagamento a OCAM de MZN 11 500 por pedido de revisão. A mesma prova não pode ser submetida a 

pedido de revisão mais do que uma vez. 

 

 

CANDIDATURA  

As candidaturas devem ser apresentadas até 28 de Janeiro de 2022, nas instalações da Ordem. Os 

candidatos deverão apresentar os seguintes documentos1: 

 

▪ Documento comprovativo das habilitações académicas, com informação final;  

▪ Detalhe das unidades curriculares, em original ou documento autenticado;  

▪ Fotocópia autenticada do documento de identificação civil, nacional ou estrangeiro;  

▪ Certificado do registo criminal válido, expressamente solicitado para efeito;  

▪ Fotocópia do BI; 

▪ Formulário de candidatura. 

 

A selecção de candidatos será efectuada por um Júri. No caso de o Júri o entender poderá ser feita 

entrevista aos candidatos.  
 

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.  
 

INSCRIÇÃO E PROPINAS  

Os candidatos terão de efectuar a inscrição no prazo de 3 dias seguidos a contar da data de notificação 

de admissão da candidatura. 
 

No acto de inscrição os candidatos deverão apresentar o comprovativo do pagamento à OCAM do valor 

da Matricula. 
 

As prestações subsequentes deverão ser pagas nas datas abaixo indicadas: 
 

Prestações e prazos de pagamento Membro da OCAM Não Membro da OCAM 

Taxa de Inscrição no acto de submissão de documentos  10 000,00 10 000,00  

Taxa de Inscrição - Matricula (Após notificação) 60 000,00 70 000,00 

1ª Prestação (Até final de Março 2022)  60 000,00 70 000,00 

2ª Prestação (Até final de Abril 2022)  60 000,00 70 000,00 

3ª Prestação (Até Final de Maio 2022)  60 000,00 70 000,00 

4ª Prestação (Até final de Junho 2022)  60 000,00 70 000,00 

5ª Prestação (Até final de Julho 2022) 60 000,00 70 000,00 

 370 000,00 430 000,00  

 

Entende-se por membros da OCAM, os candidatos inscritos em qualquer dos colégios ou as sociedades 

de Contabilistas Certificados ou Auditores Certificados. 
 

Os membros da OCAM, que para efeito de actualização de determinadas matérias pretendam frequentar 

algum modelo, poderão faze-lo, mediante o pagamento de MZN 15.000 por módulo. 
 
 
 

 
1 Artigo 4 do Regulamento de Admissão, Exames e Estágios aprovado pela Resolução 15/GB/2017. 
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PROTOCOLO DE RECIPROCIDADE COM A OROC  
A OCAM e a OROC (Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique) , assinaram no dia 24 de 

Novembro de 2021, um Memorando de Entendimento sobre a reciprocidade entre os Auditores 

Certificados e os Revisores Oficiais de Contas. 

O Acordo assinado entre ambos os países, vem na sequência do processo de acreditação e de 

cooperação entre ambas as Ordens. O objetivo deste Memorando é o de estabelecer um acordo de 

reconhecimento mútuo e recíproco dos profissionais inscritos em ambas as ordens profissionais que 

permita a inscrição de membros de uma ordem na outra. 

Ester curso irá permitir que no futuro, os detentores da carteira profissional de Auditores Certificados, 

possam exercer em Portugal, nos termos definidos no referido de Memorando de Entendimento. 

 

 

INFORMAÇÕES 
Para mais informações, os interessados deverão contactar a OCAM, através dos contactos abaixo: 

 

OCAM-Ordem dos Contabilistas e Auditores certificados. 

Rua Projectada à Base T`chinga 1383, 1ª Rua Perpendicular nº 26, 

Bairro da COOP - Maputo 

Email: ocam@ocam.org.mz 

Telefone: +258 21 41 76 73/+258 21 41 76 38 

 

Ou  

 

Ivone Angal| Secretária do Colégio dos Auditores. 

Mobile+258 84 066 93 78 

Email: angalivone@gmail.com 
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