
 

 

Conselho Superior da Magistratura Judicial 

Secretaria 

    

    ANÚNCIO DE CONCURSO COMUM EXTERNO N.º 03/2022 

Entidade promotora do concurso: Conselho Superior da Magistratura Judicial 

 

Nos termos do nº 2 do art. 10º e 11 º nº 1 da Lei nº 1/VIII/2011 de 20 de Junho, torna-se público que, por 

deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, nº 53/2021-22 de 29 de Julho de 2022, se encontra aberto 

um concurso para o preenchimento de, entre 6 (seis) a 12 (doze) vagas de Juiz Assistente no quadro da Magistratura 

Judicial. 

1. Função/cargo: Juiz Assistente 

2. Número de vagas: 6 (seis) a 12 (doze)   

3. Regime: Carreira 

4. Natureza do vínculo: Os candidatos aprovados no concurso são designados Juízes Assistentes e 

nomeados provisoriamente, para efeitos de estágio em exercício de funções por um período de 18 

(dezoito) meses e, são nomeados definitivamente Juiz de Direito de 3ª Classe, segundo a graduação 

obtida no referido estágio. 

5. Remuneração: base – 101.150$00; Subsídio de renda de casa – 56.000$00 e; após nomeação 

definitiva, ser-lhes-ão atribuído o subsídio de exclusividade correspondente a 40% do vencimento base 

(artigo 39º da lei n.º 1/VIII/2011, de 20 de junho). 

6. Local de trabalho – Tribunais das Comarcas de Cabo Verde. 

7. Requisitos obrigatórios: 

a) Ser cidadão cabo-verdiano, maior de 25 anos de idade; 

b) Estar em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos; 

c) Possuir licenciatura em Direito oficialmente reconhecida; 

d) Ter boa conduta cívica e moral; 

e) Satisfazer os demais requisitos estabelecidos na lei para a nomeação de funcionários do Estado. 

8. O Regulamento do concurso é publicado no site do CSMJ, www.csmj.cv, página eletrónica do 

CSMJ. 

9. As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento dirigido a S. Exª. o Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura Judicial e entregue no Conselho Superior da Magistratura Judicial, 

localizado em Achada de Santo António, CP nº153-A, Praia, ou ainda através do endereço eletrónico 
concurso.magisjudicial@gmail.com . 

10. As candidaturas devem ser apresentadas a partir do 5º dia a seguir a publicação do regulamento no site 

www.csmj.cv. 

Cidade da Praia, aos 08 de Novembro de 2022. 

A Diretora p/substituição, 

 

/Jandira de Pina/ 
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