
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
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ASSUNTO

Recrutamento de dois magistrados judiciais para o exercício de 
funções de assessoria nos Tribunais da República Democrática de 
Timor Leste.

DATA: 28-09-2020

AVISO N.º 3/2020

Recrutamento de dois magistrados judiciais para o exercício de funções de
assessoria nos Tribunais da República Democrática de Timor Leste.

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) Desembargador(a)

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Direito

Em cumprimento da deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura de 8

de  setembro  de  2020  e  do  despacho  do  Exmo.  Senhor  Vice-Presidente  do  Conselho  da

Magistratura,  de  23  de  setembro  de  2020,  publicita-se  a  abertura  de  procedimento  de

recrutamento para duas vagas de assessor nos Tribunais da República Democrática de Timor

Leste – 1 vaga para assessor de Tribunal de Recurso e 1 vaga para assessor internacional na área

do Direito  Civil  para  os  Tribunais  Distritais  –  destinadas  a  Juiz  Desembargador  e  a  Juiz  de

Direito,  respetivamente,  por um ano, eventualmente renovável,  a partir  de 04 de janeiro de

2021,  nos  termos  do  Protocolo  de  Cooperação  entre  o  Ministério  da  Justiça  do  Governo  da

República Portuguesa e o Ministério da Justiça do Governo da República Democrática de Timor

Leste e dos Termos de Referência, que se enviam em anexo.

O prazo para apresentação da candidatura termina no próximo dia 11 de outubro

de 2020,  devendo a  mesma ser  remetida  ao  Conselho  Superior  da  Magistratura,  através  de

requerimento genérico do IUDEX, ou para o email:  csm@csm.org.pt, dirigida ao Exmo. Senhor

Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura,  com a referência 2020/DSQMJ/3033,  e

instruída com o respetivo curriculum vitae.

A Juíza Secretária

Ana Cristina Dias Chambel Matias
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RECRUTAMENTO DE UM ASSESSOR PARA 0 TRIBUNAL DE RECURSO DE

TIMOR-LESTE

TERMOS DE REFERENCIA

Local do exercicio de funeoes: Tribunal de Recurso (Dili)

Numero de lug ares a preencher: 1 (urn)

Duraeao do contrato: 1 (urn) ano, eventualmente renovavel.

Qualiflcacdes exigidas:

a) Juiz Desembargador com pelo menos 3 anos de exercicio de funcoes

(como efetivo) a 04.01.2021, tendo nas duas ultimas notacoes na La

instancia a classificacao de Muito Born;

b) Dominio das jurisdicoes: constitucional, civel, criminal, administrativa e
fiscal.

Principais fun~oes a exercer:

a) Prestar assessoria ao Presidente do Tribunal de Recurso relativamente a

materias inerentes ao exercicio do respetivo cargo;

b) Prestar assessoria aos Srs. juizes do Tribunal de Recurso, mormente nas

pesquisas (legais, doutrinarias e jurisprudenciais) necessarias para efeitos

das decisoes destes;

c) Prestar assessoria aos services administrativos do Tribunal de Recurso

(nao incluidos os do Conselho Superior da Magistratura Judicial);

d) Prestar apoio, quando necessario, em acoes de formacao complementar de

magistrados judiciais timorenses.

Qualidades pessoais pretendidas:

a) Vontade de contribuir para 0 fortalecimento do sistema judicial de Timor-
Leste;

b) Dinamismo;

c) Boa capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;
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d) Disponibilidade para aprendizagem da lingua tetum,

Deveres: Observancia integral dos deveres profissionais e estatutarios da

magistratura judicial (na parte aplicavel) e bern assim da legislacao da Republica

Democratica de Timor-Leste, dos valores e da cultura dos timorenses.
Remuneraeao.

a) Optando pel a manutencao da remuneracao de origem sera assegurado 0

pagamento da remuneracao iliquida mensaI de $ 9000 USD (nove mil

dolares americanos), paga 12 vezes por ano.

b) Nao optando pela remuneracao de origem, sera assegurado 0 pagamento

da remuneracao iliquida mensal entre $ 10000 (dez mil) e $ 11500 (onze

mil e quinhentos) USD, paga 12 vezes por ano, de acordo com a situacao

academic a, de antiguidade e pro fissional do nomeado, nos termos do

protocolo ern vigor cclcbrado entre os Ministcrios da Justica da Republica

Portuguesa e da Republica Democratica de Timor-Leste.
Complementos:

a) Pagamento da viagem aerea (em classe economica) entre Portugal e

Timor-Leste no inicio do contrato e entre Timor-Leste e Portugal quando

findar 0 contrato ou a sua eventual renovacao,

b) 2 dias uteis de ferias por cada mes efetivo de trabalho prestado.

Inicio da vigencia do contrato: 04 de janeiro de 2021. Admitindo-se que na

altura do inicio des sa vigencia nao existam Iigacoes aereas que permitam ao

nomeado a sua deslocacgo para Timor-Leste, sera fixada pelo CSMJ data ulterior
para tal inicio.

Forma de recrutamento prevfn it nomeacao. Deliberacao do juri constituido

para 0 efeito pelo CSMJ apos analise dos currlculos (a juntar pelos candidatos

aquando da apresentacao da sua candidatura junto do Conselho Superior da
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Magistratura de Portugal) e de entrevista a realizar atraves dos meios

tecnologicos disponiveis.

Dili, 2 de setembro de 2020

o Presidente do Conselho Superior da Magistratura
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RECRUT AMENTO DE UM ASSESSOR INTERNACIONAL NA AREA DO DIREITO

CIVIL PARA OS TRIBUNAlS DISTRITAIS DE TIMOR-LESTE

TERMOS DE REFERENCIA

Local do exercicio de funcfies: Tribunais Distritais de Timor-Leste (Dili,
Baucau, Suai e Oe-Cusse),

Numero de lugares a preencher: 1 (urn).

Duracao do contrato: 1 (urn) ano, eventualmente renovavel.

Qualiflcacdes exigidas:

a) Juiz de Direito com pelo menos 15 anos de exercicio de funcoes a

04.01.2021 e a classificacao de Muito Born;

b) Dominio da jurisdicao civel (ai se incluindo a laboral), quer em termos

substantivos, quer processuais;

c) A especializacao por mais de 10 anos na jurisdicao civel e ter

desempenhado as funcoes de juiz formador constituirao uma vantagem

acrescida.

Principais funcdes a exercer:

a) Prestar assessoria aos Srs. juizes de dire ito dos Tribunais Distritais de

Timor-Leste, mormente nas pesquisas (legais, doutrinarias e

jurisprudenciais) necessarias para efeitos das decisoes destes;

b) Prestar apoio, quando necessario, em acoes de formacao complementar de

magistrados judiciais timorenses.

Qualidades pessoais pretendidas:

a) Vontade de contribuir para 0 fortalecimento do sistema judicial de Timor-
Leste;

b) Dinamismo;

c) Empenho na transmissao de conhecimentos;
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d) Boa capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;

e) Disponibilidade para aprendizagem da lingua tetum.

Deveres: Observancia integral dos deveres profissionais e estatutarios da

magistratura judicial (na parte aplicavel) e bern assim da legislacao da Republica

Democratica de Timor-Leste, dos val ores e da cultura dos timorenses.
Remuneraeao.

a) Optando pela remuneracao de origem sera assegurado 0 pagamento da

remuneraeao iliquida mensal de $8500 USD (oito mil e quinhentos dolares

americanos), paga 12 vezes por ano.

b) Nao optando pela remuneracao de origem, sera assegurado 0 pagamento

da remuneraes., iliquida men sal entre $9500 (nove mil e quinhentos) e

$11.300 (onze mil e trezentos) USD, paga 12 vezes por ano, de acordo

com a situacao acadcmica, de antiguidadc c profissional do nomcado, nos

termos do protocolo em vigor celebrado entre os Ministerios da Justica da

Republica Portuguesa e da Republica Democratica de Timor-Leste.
Complementos:

a) Pagamento da viagem aerea (em classe economica) entre Portugal e

Timor-Leste no inicio do contrato e entre Timor-Leste e Portugal quando

findar 0 contrato ou a sua eventual renovacno.

b) 2 dias uteis de ferias por cada mes efetivo de trabalho prestado.

Inicio da vigen cia do contrato: 04 de janeiro de 2021. Admitindo-se que na

altura do inicio des sa vigencia nao existam ligacoes aereas que permitam ao

nomeado a sua deslocacao para Timor-Leste, sera fixada pelo CSMJ data ulterior
para tal inicio.
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Forma de recrutamento previo it nomeaeao: Deliberacao do juri constituido

para 0 efeito pelo CSMJ apos analise dos curriculos (a juntar pelos candidatos

aquando da apresentacao da sua candidatura junto do Conselho Superior da

Magistratura de Portugal) e de entrevista a realizar atraves dos meios

tecnologicos disponiveis.

Dili, 2 de setembro de 2020

o Presidente do Conselho Superior da Magistratura

(Deolindo dos Santos)
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