
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Constituição da Lista de Árbitros Presidentes do Tribunal Arbitral a constituir nos termos do 

artigo 384º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
11-07-2016

Aviso nº 7/2016

Nos termos do artigo 384º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 

Lei nº 35/2014, de 20 de Junho, incumbe ao Conselho Superior da Magistratura, trienalmente, 

indicar a lista de árbitros presidentes do tribunal arbitral que, no âmbito da contratação 

colectiva publica visa dirimir conflitos colectivos e, no âmbito da greve, regula os procedimentos 

a adoptar para a definição dos serviços mínimos.

Considerando que um dos árbitros não se encontra disponível para continuar a exercer 

tais funções, torna-se necessário encetar procedimento que conduza à nomeação de novo 

árbitro por parte do Conselho Superior da Magistratura.

Nesta conformidade e na sequência da deliberação do Plenário Ordinário do Conselho 

Superior da Magistratura de 14.06.2016 e do despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente de 

11.07.2016, encontra-se aberto, até dia 30 de Julho de 2016, procedimento concursal tendente ao 

recrutamento de um árbitro presidente, a fim de ser indicado na lista de árbitros do Conselho 

Superior da Magistratura.

Poderão candidatar-se Juízes Conselheiros, Juízes Desembargadores das secções sociais, 

com notação de Muito Bom e Juízes de Direito colocados nos Juízos de Trabalho, com notação de 

Muito Bom e tempo de serviço não inferior a quinze anos.

Poderão candidatar-se magistrados jubilados, nas mesmas circunstâncias indicadas 

quanto aos magistrados em exercício de funções.

As candidaturas deverão ser enviadas a este Conselho Superior da Magistratura, 

acompanhadas de um breve curriculum vitae, através do email csm@csm.org.pt ou via IUDEX.

Lisboa, 11 de Julho de 2016.

O Juiz - Secretário,

(Joel Timóteo Ramos Pereira)
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