
REPUBLICA DEMOCRATICA W-W DE S. TOME E PRÍNCIPÈ
(UNIDADE- DISCIPLINA- TRABALHO)

CONSELHO SUPERIOR DE MINISTERIO PUBLICO

AVISO
1. Conteúdo

Em virtude da deliberação n"5/2O15 do Venerando Conselho

Superior de Ministério Público, faz-se saber aos interessados qìre

se encontra aberto um concurso publico para o recrutamento de

um Procurador-Adjunto 3' Classe p€Ìra Procuradoria da

Republica da Região Autónoma de Príncipe;

2.Requisitos de Admissão

O concurso encontra-se aberto aos candidatos que possuírem os

seguintes requisitos:

g) Ser cidadão São-Tomense

h) Estar no pleno gozo dos direitos civis e políticos;

i) Possuir licenciatura em Direito;

j) Possuir idoneidade moral e cívica;

k) Ter no mínirno 25 anos de idade;

1) Satisfazer os demais requisitos estabelecidos na lei para

nomeação de funcionários do Estado.

S.Prazo de Validade

O prazo de validade de presente concurso é de doze (12) meses a

contar da data de publicação do resultado Íinal, devidamente

homologado por Venerando Conselho Superior de Ministério

Público;

4. Prazo para Apresentação de Candidaturas
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O prazo paÍa apresentaçáo de candidaturas é de quinze (15) dias

a contar da data de publicaçáo do presente despacho;

5. Composição de Júri

O juri do concurso é composto por:

d) Presidente-Dra.Vera Cravid-Procuradora da Republica;

e) Vogal - Dr.António Reffel Raposo-Procurador da Republica

0 Vogal- Fábio Sardinha e Santos-Procurador da Republica

6. Documentações necessárias

A participação no concurso deve ser feita mediante um

requerimento redigido pelo candidato nos termos do artigo 2O3."

da Lei n." 5/97, sendo endereçado a Presidente do Júri, podendo

ser entregue diretamente na Secretaria da Procuradoria Geral da

Republica ou remetido por correio com aviso de recepÇão, para o

seguinte endereço:

CONCURSO PARA O RDCRUTAMENTO DE UM PROCURADOR

ADJUNTO DE 3" CLASSE PARA A PROCURADORIA DA

REGIÃO AUTóNOMA DE PRINCIPE

CONSELHO SUPERIOR DE MINISTÉNTO PÚBLTCO

RUA SAIVIORA MACHEL

cP 60 - sÃo-roMÉ
RTPÚBLICA DpuocnIí,trce DE sÃo-ToMÉ T PRÍNcIPE

6.1 Do requerimento deveráo constar os seguintes elementos:
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b) IdentiÍïcação do candidato (nome completo, data de

nascimento, sexo, estado civil, residência, endereço postal e

ou eletrónico, contacto telefónico);

6.2 Deverão suportar o requerimento os seguintes documentos:

h) O diploma que comprove a obtenção da licenciatura em

Direito;

i) CertiÍìcados e ou diplomas obtidos no âmbito de outras

formações complementares ;

j) Fotocópia do bilhete de ldentidade;

k) Curriculum vitae at:ualizado, datado e assinado pelo

candidato, no qual deve constar, experiência proÍïssional,

habilitaçoes académicas e técnico - profissionais, com

referência as cópias de certiÍìcados das formações

efectuadas;

1) Declaração subscrita pelo candidato na qual mencione a

não inibição do exercício de funções publicas;

m)Declaração na qual o candidato se compromete, caso for

seleccionado, a residir na Regiáo Autónoma de Príncipe;

n) Quaisquer outros documentos considerados relevantes pelo

candidato, visando a sua classiÍìcaçáo;

7. Métodos de seleção de candidatos

O método p€Ìra seleção de candidatos serão os seguintes:

d) Avaliaçáo curricular;

e) Prestação de provas escritas e orais a deÍinir pelo juri do

concurso e relacionadas com as áreas de direito substantivo
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e processual, nomeadamente as jurisdições penal,
processual penal, civil, processual civil, família e menores e
trabalho;

0 Entrevistas proÍïssional de Selecção
os métodos de serecção atrás referidos e os índices de
ponderação a utílizar na fórmula de classiÍicação Íinal são
determinados de conformidade com o preceituado nos artigos
2O8." ,2IO."  e 2I1."  todos da Lei  S/gT.

8. A lista de ClassiÍicação Final
A lista de classiÍicação Íinal será publicada nos termos do artigo
2I2."  da Lei  n. "  S/92.

Que se publicite conforme impõe os nos r e 2 do artig o 2o2" d,a
Leí 5 /97 .

Feito em São Tomé aos 19 de Novembro de 2OIS.

O Procurador-Geral da República e
Presidente do Conselho Superior de

Ministério público

Frederique Samba


