
S. R.

 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

AVISO 

 

COLOCAÇÃO DOS SENHORES PROCURADORES-ADJUNTOS EM REGIME DE ESTÁGIO 

PROVENIENTES DO 30º CURSO NORMAL DE FORMAÇÃO 

 

Torna-se público que irá proceder-se a concurso com vista à colocação dos 

Senhores Procuradores-Adjuntos em regime de estágio provenientes do 30º Curso 

Normal de Formação de Magistrados do Ministério Público, cuja fase de estágio 

terminará no próximo dia 06.04.2015, o qual se regerá pelo disposto nos artigos 

119º e 138º do Estatuto do Ministério Público e pelas normas seguintes, de acordo 

com deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 24.03.2015:  

 

1. Os Senhores Procuradores-Adjuntos em regime de estágio provenientes do 30º 

Curso Normal de Formação poderão concorrer para os lugares constantes da lista anexa. 

2. Excetuam-se da colocação prevista no presente aviso as seguintes Senhoras 

Procuradoras-Adjuntas em regime de estágio, que, como tal, não podem concorrer: 

a. Susana Raquel da Costa Couto, que presumivelmente irá entrar em licença 

de maternidade no próximo mês de Maio. Esta magistrada será colocada 

por destacamento em lugar a deliberar pela secção permanente do 

Conselho Superior do Ministério Público; 

b. Maria Inês Taborda da Silva, que se encontra em licença de maternidade e 

nessa condição permanecerá, pelo menos, até 31.08.2015; 

c. Raquel Couto Matos Coelho, cujo estágio irá ser prorrogado nos termos 

previstos nos números 6 e 7 do artigo 70.º da Lei n. 2/2008, de 14 de 

Janeiro, alterada pela Lei n.º 60/2011, de 28 de Novembro, e pela Lei n.º 

45/2013, de 3 de Julho. 

http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo_aviso_colocacao_estagiarios_2015.pdf
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3. As colocações revestirão a forma de destacamento, nos termos do artigo 138º do 

Estatuto do Ministério Público, e vigorarão apenas até à produção de efeitos do próximo 

movimento de magistrados, e todos os lugares serão providos a título de auxiliar. 

4. As candidaturas serão apresentadas através de mensagem de correio electrónico, 

para o endereço movmagi@pgr.pt, devendo os candidatos indicar nos requerimentos o 

seu nome completo e, por ordem decrescente de preferência, os lugares onde pretendem 

ser colocados. 

5. O procedimento manter-se-á aberto a partir da publicação deste Aviso nos sites 

da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Superior do Ministério Público, bem 

como no SIMP (Sistema de Informação do Ministério Público), até às 10 horas do 

próximo dia 27 de Março (sexta-feira). 

6. Os magistrados que não apresentem candidatura no prazo estipulado ou que não 

fiquem providos em nenhuma das opções que indicarem, serão colocados por 

conveniência de serviço num dos lugares que fique por preencher. 

7. As colocações nas vagas anunciadas fazem-se segundo a ordem de graduação dos 

candidatos no Centro de Estudos Judiciários. 

8. As colocações por destacamento serão aprovadas pela secção permanente do 

Conselho Superior do Ministério Público. 

9. As colocações produzirão efeitos a 7 de Abril de 2015 ou, caso seja posterior, no 

dia seguinte ao da publicação em Diário da República do decreto-lei que determinar a 

redução do período de estágio de ingresso do 30º Curso Normal de Formação de 

magistrados do Ministério Público. 

10. Os magistrados devem aceitar a nomeação no prazo máximo de 5 (cinco) dias a 

contar do momento referido no número anterior, a qual vigorará até à produção de 

efeitos do próximo movimento anual de magistrados do Ministério Público, ao qual 

todos os magistrados provenientes do 30º Curso Normal de Formação terão 

obrigatoriamente de concorrer.  

mailto:movmagi@pgr.pt
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11. Para esclarecimento de eventuais dúvidas deverão os interessados entrar em 

contacto com os serviços de apoio ao Conselho Superior do Ministério Público através 

do endereço de correio electrónico movmagi@pgr.pt ou pelo telemóvel 914 357 045.  

12. A colocação dos Senhores Procuradores-Adjuntos em regime de estágio 

provenientes do 30º Curso Normal de Formação só produzirá efeitos caso venha 

efectivamente a ocorrer o encurtamento do período de estágio, nos termos do art.º 30º, 

n.º 4, da Lei n.º 2/2008, de 14 de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei n.º 

60/2011, de 28 de Novembro. 

 

Lisboa, 25 de Março de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


