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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

que aprova o AVISO do concurso de coordenadores   

 

 

Tendo em vista assegurar o preenchimento de vagas e renovação de lugares no que 

concerne ao cargo de Magistrado do Ministério Público Coordenador de comarca e de 

Magistrado do Ministério Público Coordenador de procuradoria da República 

administrativa e fiscal (correspondente a zona geográfica administrativa e fiscal), 

importa proceder à abertura de procedimento concursal de selecção de magistrados a 

admitir ao curso de formação específica exigível, cujo início se perspectiva para breve. 

O exercício de funções de Magistrado do Ministério Público Coordenador, tanto na 

jurisdição comum como na jurisdição administrativa, implica a aprovação no curso de 

formação específica. 

Com efeito, tal requisito começou por ser instituído no artigo 102º da Lei nº 62/2013, 

de 26-08, que aprovou a Lei de Organização do Sistema Judiciário (LOSJ). 

Subsequentemente, veio a Portaria nº 46/2017, de 31-01, estabelecer o regulamento e 

estrutura curricular do referido curso de formação. 

Por sua vez, a Lei n.º 114/2019, de 12-09, que introduziu alterações ao Estatuto dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19-02, 

procedeu à implementação de um novo modelo de administração e gestão dos 

tribunais administrativos de círculo e tribunais tributários, instituindo o conselho de 

gestão – referenciado à zona geográfica integrada por um conjunto de tribunais 

administrativos de círculo e tribunais tributários – que é presidido pelo juiz presidente 

e que integra o magistrado do Ministério Público coordenador e o administrador 

judiciário (artigos 43º, 52-A e 56º do ETAF).  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124642985/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/278029/details/normal?l=1
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Na sequência do que se tornou necessário alargar o âmbito de aplicação da Portaria nº 

46/2017, de 31-01, aos magistrados do Ministério Público na área administrativa e, 

bem assim, aos administradores judiciários, já que apenas abrangia o juiz presidente. 

Pelo que a Portaria nº 367/2019, de 10-10, veio estender o âmbito de aplicação do 

regulamento do curso de formação específica (aprovado pela Portaria n.º 46/2017, de 

31-01) ao magistrado do Ministério Público coordenador e ao administrador judiciário 

a que se referem, respectivamente, o n.º 2 do artigo 52.º-A e o n.º 1 do artigo 56.º, 

ambos do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. 

Por sua vez, em despacho de Maio de 2019, a Senhora Ministra da Justiça determinou 

que o Centro de Estudos Judiciários iniciasse as diligências tendentes à abertura de 

curso de formação e fixou em 45 as vagas destinadas a magistrados do Ministério 

Público, sendo 30 referentes à jurisdição comum e 15 referentes à jurisdição 

administrativa. 

Assim, o Conselho Superior do Ministério Público, ao abrigo do disposto no artigo 

182.º da LOSJ, delibera abrir o procedimento para habilitar novos magistrados do 

Ministério Público com o curso a que alude o artigo 102.º e as Portarias nº  46/2017, 

de 31-01, e nº 367/2019, de 10-10, tendo em vista o exercício das funções de 

coordenador a que se referem os artigos 99º e ss da LOSJ e os artigos 73º nº 3 e 75º do 

nEMP (Lei nº 68/2019, de 27-08) e, ainda, o artigo 52º-A do ETAF e o artigo 88º do 

nEMP), nos termos seguintes: 

1. Determina-se a abertura de procedimento concursal de acesso a 45 vagas do 

curso de formação específica para magistrado do Ministério Público 

coordenador, 30 na jurisdição comum e 15 na jurisdição administrativa, a ser 

organizado pelo Centro de Estudos Judiciários. 

2. Ao referido curso poderão concorrer os magistrados com observância das 

seguintes condições: 

a. Só poderão concorrer às vagas de uma jurisdição os magistrados 

que se encontrem em efectividade de funções nessa jurisdição. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106370366/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106370366/details/normal?l=1
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b. Às vagas da jurisdição administrativa só poderão concorrer 

Magistrados com a categoria de procurador-geral-adjunto e 

possuam classificação de Muito Bom em anterior classificação 

de serviço; ou 

c. Às vagas da jurisdição comum só poderão concorrer Magistrados 

com a categoria de procurador-geral-adjunto e possuam 

classificação de Muito Bom em anterior classificação de serviço e 

de procurador da República que possuam 15 anos de serviço nos 

tribunais e última classificação de serviço de Muito Bom (na 

actual ou em anterior categoria). 

d. Poderão ainda concorrer às vagas da jurisdição comum os 

procuradores da República que exerçam funções efectivas de 

coordenador sectorial, desde que disponham de 15 anos de 

serviço e última classificação de mérito (na actual ou em anterior 

categoria). 

3. Constituem factores de preferência para selecção dos candidatos ao curso a 

categoria, a classificação e, em caso de igualdade, a antiguidade. 

4. O procedimento agora anunciado tem como suporte uma aplicação informática 

patente no sítio do Conselho Superior do Ministério Público 

(http://csmp.pgr.pt) e no SIMP (Sistema de Informação do Ministério Público), 

sendo obrigatória a utilização do requerimento electrónico ali disponibilizado. 

5. Os requerimentos electrónicos devem ser apresentados no prazo de 5 dias 

(úteis) contados a partir da publicação do aviso no sítio do Conselho Superior 

do Ministério Público e no SIMP, podendo ser alterados ou retirados até ao 

termo de tal prazo. 

6. Os magistrados do Ministério Público que obtenham aprovação no referido 

curso serão considerados habilitados para poderem exercer funções enquanto 

magistrados do Ministério Público Coordenadores. 

http://csmp.pgr.pt/
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* 

 

Lisboa, 19 de Novembro de 2019 

 

 


