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Taxas de justiça e encargos
Pagamento de custas e multas
Actos avulsos

Organização Judiciária e Regime Jurídico
dos funcionários de justiça

Órgãos de soberania
Ano judicial e férias judiciais
Divisão judicial e categorias de tribunais
Composição e competência dos tribunais
Tribunal colectivo, singular e de júri
Serviço urgente: turnos
Magistratura Judicial:
Composição
Conselho Superior da Magistratura: Noções genéricas

Magistratura do Ministério Público:
Competência do Ministério Público
Agentes do Ministério Público
Representação do Ministério Público nos Tribunais

Secretarias judiciais e funcionários de justiça:
Hierarquia nas secretarias judiciais
Composição e competências das secretarias
Funcionários de Justiça: estruturação em grupos e carreiras
Noções genéricas sobre direitos, deveres e incompatibilidades dos 

funcionários de justiça
Noções genéricas sobre classificações de serviço e regime disciplinar 

dos oficiais de justiça
Gestão dos funcionários de justiça
Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários de justiça 

 Despacho (extracto) n.º 32175/2008
Por meu despacho de 30 de Outubro de 2008:
Abreu dos Santos Vaqueiro Afonso, secretário de Justiça do Tribunal 

do Trabalho de Bragança — nomeado em comissão de serviço para 
exercer funções como inspector do Conselho dos Oficiais de Justiça, 
com efeitos a 17 de Novembro 2008.

11 de Novembro 2008. — O Subdirector -Geral, João Manuel Calado 
Jesus Cabrita. 

 Despacho (extracto) n.º 32176/2008
Por meu despacho de 13 de Novembro de 2008, por delegação da 

Directora -Geral (DR 2.ª série, n.º 159 de 20 -08 -2007):
Alcino Miranda, escrivão -adjunto do Tribunal de Comércio de Vila 

Nova de Gaia — autorizada a permuta para idêntico lugar do Tribunal 
de Comarca de Matosinhos;

Carlos António Rodrigues Pires, escrivão -adjunto do Tribunal de 
Comarca de Matosinhos — autorizada a permuta para idêntico lugar 
do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia.

Aceitação: 2 dias
Não carece de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas.
14 de Novembro de 2008. — O Subdirector -Geral, João Manuel 

Calado Jesus Cabrita. 

 Despacho (extracto) n.º 32177/2008
Por meu despacho de 17 de Novembro de 2008, por delegação da 

Directora-Geral (DR 2.ª série, n.º 159 de 20-08-2007):
Lina de Jesus Perfeito Lopes, escrivã-adjunta do 9.º e 10.º Juízos 

Cíveis de Lisboa — autorizada a permuta para idêntico lugar do 6.º 
Juízo Criminal de Lisboa;

Maria Manuela Rodrigues Queiroz, escrivã-adjunta do 6.º Juízo Cri-
minal de Lisboa — autorizada a permuta para idêntico lugar do 9.º e 
10.º Juízos Cíveis de Lisboa .

Aceitação: 2 dias
Não carece de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas.
18 de Novembro de 2008. — O Subdirector-Geral, João Manuel 

Calado Jesus Cabrita. 

 Despacho (extracto) n.º 32178/2008
Por meu despacho de 11 de Novembro, por delegação da Directora-Ge-

ral (Diário da República, II Serie, n.º 159 de 20 de Agosto de 2007):

João Alberto dos Santos Bonifácio, Escrivão Auxiliar do quadro do 
pessoal do Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira, nomeado no 
âmbito do processo de reclassificação profissional, em comissão de 

serviço extraordinária por 6 meses, para o lugar de oficial porteiro do 
Tribunal de Ovar, nos termos da alínea c) do artigo 4.º e do n.º 2 do 
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, passando a 
auferir pelo escalão 1 índice 165.

Foram cumpridas as disposições legais constantes dos artigos 34.º e 
41.º da Lei n.º 53/2006 de 7 de Dezembro, designadamente, através de 
procedimento de selecção para reinício de funções por tempo indeter-
minado P20085523/SIGAME.

Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Os encargos 
são suportados pelo Orçamento do Estado.

18 de Novembro de 2008. — O Subdirector-Geral, João Manuel 
Calado Jesus Cabrita. 

 Directoria Nacional da Polícia Judiciária
Aviso n.º 29775/2008

Concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares de 
especialista estagiário, para o Departamento

de Perícia Financeira e Contabilística (Directoria de Coimbra)
Nos termos do disposto nos n.º s 1, 2 e 4 do artigo 38.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e no âmbito do exercício do direito de 
participação dos interessados, os candidatos admitidos ao concurso 
externo de ingresso para provimento de 2 lugares de especialista es-
tagiário, para o Departamento de Perícia Financeira e Contabilística 
(Directoria de Coimbra), do quadro de pessoal da Polícia Judiciária, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37, 
de 21 de Fevereiro de 2007, ficam notificados para, no prazo de 10 
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso, contados 
nos termos do artigo 44.º do supracitado Decreto -Lei, dizerem por 
escrito o que se lhes oferecer acerca do projecto de lista de classifi-
cação final, lavrada em acta da reunião do Júri n.º 8, de 18 de No-
vembro de 2008, que será afixada no Departamento de Recursos Hu-
manos da Polícia Judiciária, na data da publicação do presente aviso.

Mais cumpre informar os candidatos de que poderão consultar o 
processo do concurso, das 09H00 às 12H00 e das 14H00 às 17H00, de 
segunda -feira a sexta -feira, no Departamento de Recursos Humanos da 
Polícia Judiciária, sito no Largo de Andaluz, 17, 1050 004 Lisboa.

9 de Dezembro de 2008. — Pelo director do Departamento de Re-
cursos Humanos, António Barbosa. 

 Aviso n.º 29776/2008

Concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares de 
especialista estagiário, para o Departamento

de Perícia Financeira e Contabilística (Directoria Nacional/Lisboa)
Nos termos do disposto nos n.º s 1, 2 e 4 do artigo 38.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e no âmbito do exercício do direito de 
participação dos interessados, os candidatos admitidos ao concurso 
externo de ingresso para provimento de 2 lugares de especialista es-
tagiário, para o Departamento de Perícia Financeira e Contabilística 
(Directoria Nacional/Lisboa), do quadro de pessoal da Polícia Judi-
ciária, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 37, de 21 de Fevereiro de 2007, ficam notificados para, no prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso, 
contados nos termos do artigo 44.º do supracitado Decreto -Lei, di-
zerem por escrito o que se lhes oferecer acerca do projecto de lista de 
classificação final, lavrada em acta da reunião do Júri n.º 8, de 11 de 
Novembro de 2008, que será afixada no Departamento de Recursos 
Humanos da Polícia Judiciária, na data da publicação do presente aviso.

Mais cumpre informar os candidatos de que poderão consultar o 
processo do concurso, das 09H00 às 12H00 e das 14H00 às 17H00, de 
segunda -feira a sexta -feira, no Departamento de Recursos Humanos da 
Polícia Judiciária, sito no Largo de Andaluz, n.º 17, 1050 004 Lisboa.

9 de Dezembro de 2008. — Pelo Director do Departamento de Re-
cursos Humanos, António Barbosa. 

 Aviso n.º 29777/2008

Concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares
de especialista estagiário, para o Departamento

de Perícia Financeira e Contabilística (Directoria de Faro)

Nos termos do disposto nos n.º s 1, 2 e 4 do artigo 38.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de Julho, e no âmbito do exercício do direito de parti-
cipação dos interessados, os candidatos admitidos ao concurso externo 
de ingresso para provimento de 2 lugares de especialista estagiário, 
para o Departamento de Perícia Financeira e Contabilística (Directoria 




