
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Recrutamento para o exercício de funções como Assessores no Tribunal de Recurso de Timor-

Leste.
Proc: 2021/DSQMJ/4123 14-02-2022

AVISO N.º 1/2022

Recrutamento de dois magistrados judiciais para o exercício de funções como 

Assessores para o Tribunal de Recurso de Timor-Leste.

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

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

Em cumprimento do despacho proferido pelo Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura em 10 de fevereiro de 2022, 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 juntam 

em anexo, publicita-se a abertura de procedimento de recrutamento pelo período de um ano, 

eventualmente renovável, para duas vagas:

a) 1 vaga de Juiz Desembargador Jubilado para Assessor junto do Tribunal de 

Recurso de Timor-Leste;

A data de inicio de funções será fixada pelo Conselho Superior da Magistratura de 

Timor Leste, porque a data inicialmente prevista (01 de fevereiro de 2022) já se encontra 

ultrapassada.

Para efeitos de remuneratórios, deve ter-se em conta o disposto no artigo 16.º, n.º 

2 da Lei n.º 13/2004, de 14 de abril: "Os aposentados ou reformados em exercício de 

funções como agentes da cooperação mantêm o direito à respetiva pensão quando esta 

seja superior ao valor da remuneração e abonos fixados no contrato de cooperação, no 

montante correspondente à diferença entre aqueles e esta.".
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b) 1 vaga de Juiz Desembargador para Assessor junto do Tribunal de Recurso de 

Timor-Leste.

A data prevista para início de funções será a 05 de agosto de 2022, exceto se nessa 

data não existam ligações aéreas que permitam ao nomeado a sua deslocação para 

Timor-Leste, onde será fixada diferente data pelo Conselho Superior da Magistratura 

Judicial de Timor Leste.

O prazo para apresentação da candidatura termina no próximo dia 28 de fevereiro de 

2022, 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 A) ou B) para o 

Procedimento n.º 2021/DSQMJ/4123, e instruída com o respetivo curriculum vitae.

A Juíza Secretária do Conselho Superior da Magistratura,

[Ana Cristina Dias Chambel Matias]
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