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Despacho
Na qualidade de órgão máximo do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da
República decidiu promover o lançamento de um concurso público com o
objetivo de criar uma imagem gráfica do Ministério Público que constitua o seu
símbolo representativo e seja suscetível de ser usado designadamente no seu
Portal web, noutros sites departamentais ou temáticos, sistemas e aplicações
informáticas do MP, no SIMP, em documentos oficiais, ofícios, envelopes,
formulários, cartões de visita, publicações, materiais de divulgação, produtos
multimédia e outros contextos de suportes relativos ao Ministério Público.
Assim, em vista à concretização daquele objetivo:
a. Aprovo o Regulamento do Concurso para a criação da imagem gráfica
do Ministério Público;
b. Determino a publicação do referido Regulamento de Concurso no Portal
do Ministério Público, em http://www.ministeriopublico.pt, a partir do
dia 8 de abril de 2015.
c. Para integrar a comissão de apoio ao concurso, designo as técnicas
superiores Dra. Maria Eduarda da Conceição Luís Vaz Elvas, Dra. Maria
de Fátima Gaspar Branco Figueiredo e Dra. Maria Helena Morgado
Andrade Domingues Marta, em funções no Serviço de Apoio Técnico e
Administrativo da Procuradoria-Geral da República;
d. À comissão de apoio ao concurso competirá, em especial, receber,
proceder à abertura, numerar e registar as propostas, os documentos e os
trabalhos apresentados pelos concorrentes, garantindo o seu anonimato,
e proceder à sua remessa ao júri.
e. Para receber, encaminhar e garantir a resposta, nos termos previstos no
Regulamento de Concurso, dos pedidos de esclarecimento relativos ao
concurso, designo a técnica superior Dra. Maria Eduarda da Conceição
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Luís Vaz Elvas e a técnica informática Maria Teresa Gouveia Rodrigues,
em funções no Serviço de Apoio Técnico e Administrativo da
Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Senhor Secretário da PGR, ao Senhor Diretor de Serviços de
Apoio Administrativo da PGR e às Senhoras funcionárias designadas.
Na data em que for publicado o Regulamento de Concurso, divulgue-se
no Portal do Ministério Público no módulo “Destaques”, insira-se no módulo
“Documentos Hierárquicos”, subespécie “Despachos”, do SIMP, e no módulo
“Despachos”, do Portal do Ministério Público.

Lisboa, 7 de Abril de 2015
A Procuradora-Geral da República
(Joana Marques Vidal)

2

