
AVISO 

 

 

PROCEDIMENTO DE SELECÇÃO DE MEDIADORES DE CONFLITOS HABILITADOS PARA 

PRESTAR SERVIÇO DE MEDIAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE MEDIAÇÃO FAMILIAR NAS 

REGIÕES AUTÓNOMAS DOS AÇORES E DA MADEIRA 

 

Para os devidos efeitos, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 

contados da data de publicação do presente aviso, o procedimento de selecção de 

mediadores de conflitos habilitados a prestar serviço no sistema de mediação familiar, para as 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, nos termos do Despacho n.º 18 778/2007, de 

13 de Julho, e do Regulamento do Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos 

Para Prestar Serviços no Sistema de Mediação Familiar, aprovado pela Portaria n.º 282/2010, 

de 25 de Maio, e Despacho Autónomo n.º 24/GRAL/2010, do Director do Gabinete para a 

Resolução Alternativa de Litígios (GRAL), de 21 de Julho de 2010. 

 

1 – Âmbito geográfico do concurso 

 

O número de vagas postas a concurso é de 10, distribuídas geograficamente do seguinte 

modo:  

Lista n.º 10: Açores Ocidental – Ilhas: Flores e Corvo - 2 vagas 

Lista n.º 11: Açores Central Ocidental - Ilhas: Faial, Pico e São Jorge - 2 vagas 

Lista n.º 12: Açores Central Oriental - Ilhas: Terceira e Graciosa - 2 vagas 

Lista n.º 13: Açores Oriental - Ilhas: São Miguel e Santa Maria - 2 vagas 

Lista n.º 14: Madeira - Ilhas: Funchal e Porto Santo - 2 vagas 

 

2 – Prazo de validade do concurso  

 

O presente concurso é válido pelo prazo de um ano, nos termos previstos no artigo 11.º e 

12.º do citado Regulamento. 

 

A validade das listas homologadas em resultado do procedimento de selecção é aferida nos 

termos do artigo 11.º do citado regulamento. 

 



Os candidatos que, apesar de admitidos, não forem colocados nas listas de distribuição 

geográfica, ficam a constar como suplentes das mesmas, nos termos do artigo 12.º do citado 

Regulamento.  

 

3 – Requisitos de admissão das candidaturas 

 

3.1 Número de listas a que cada mediador se pode candidatar.  

 

No que respeita às listas correspondentes às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 

cada mediador pode candidatar-se a três listas, ficando, apenas, inscrito em duas das listas.  

 

Ao permitir-se a cada mediador candidatar-se às listas nos termos supra indicados, fica 

assegurado o regular funcionamento das mesmas, em obediência aos princípios e objectivos 

de celeridade, proximidade e flexibilidade, definidos no n.º 1 do artigo 2.º do Despacho n.º 

18 778/2007, de 13 de Julho, contribuindo-se igualmente para a aquisição de uma maior 

experiência que se espera que se venha a reflectir no serviço prestado.  

 

4 - Forma e prazo para apresentação das candidaturas 

 

4.1. As candidaturas são formalizadas, no prazo fixado no presente aviso, em requerimento 

de candidatura electrónico, disponibilizado nos sítios electrónicos www.mj.gov.pt e 

www.gral.mj.pt, mediante aposição de assinatura electrónica qualificada, devendo a 

documentação ser digitalizada e anexada ou, em alternativa, entregue por correio registado 

com aviso de recepção. 

 

4.2 As candidaturas podem ainda ser formalizadas, no mesmo prazo, através de requerimento 

de candidatura disponibilizado no sítio electrónico do GRAL e dirigido ao Director do 

GRAL, devendo nesse caso ser entregues: 

a)Pessoalmente, nas instalações do GRAL – Gabinete para a Resolução Alternativa 

de Litígios, Avenida Duque de Loulé, n.º 72, 1050-091 Lisboa. 

b) Via postal, mediante correio registado com aviso de recepção, atendendo-se, neste 

caso, à data do registo do envio para as instalações do GRAL: Gabinete para a 

Resolução Alternativa de Litígios, Avenida Duque de Loulé, n.º 72, 1050-091 Lisboa.  

 

http://www.mj.gov.pt/
http://www.gral.mj.pt/


4.3 O prazo de apresentação das candidaturas termina no dia 6 de Agosto de 2010. 

 

4.4 O prazo de apresentação das candidaturas termina no dia 13 de Agosto de 2010, se os 

candidatos residirem ou se encontrarem em território das regiões autónomas. 

 

5 – Requisitos de admissão do candidato 

 

Nos termos do artigo 8.º do Despacho n.º 18 778/2007, de 13 de Julho, e dos artigos 4.º a 6.º 

do Regulamento supra referido, podem candidatar-se ao presente concurso todos os 

candidatos que até ao termo do prazo para a apresentação das candidaturas que reúnam os 

seguintes requisitos de admissão: 

 

a) Ter mais de 25 anos de idade; 

b) Estar no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos; 

c) Ser detentor de licenciatura adequada; 

d) Estar habilitado com um curso de mediação familiar reconhecido pelo Ministério da 

Justiça; 

e) Ser pessoa idónea; 

      f) Ter o domínio da língua portuguesa. 

 

6 – Indicação dos critérios e métodos de selecção 

 

6.1. O presente procedimento de selecção assenta exclusivamente na avaliação curricular de 

cada candidato. A avaliação curricular visa determinar o nível de aptidão dos candidatos para 

o exercício das funções de mediador no âmbito do sistema de mediação familiar, através da 

ponderação dos seguintes factores: 

Formação Profissional Complementar 

Experiência Profissional 

 

6.2. Nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento supra citado, o Júri densificou na Acta 

n.º 1 os critérios e métodos de selecção por meio de uma grelha de factores de ponderação, 

susceptíveis de expressão numérica. 

 



6.3. A avaliação curricular é valorizada numa escala de 0 a 20 Valores.  

 

6.4. Os candidatos só são aprovados se a avaliação curricular for igual ou superior a 10 

Valores 

 

7 – Composição do Júri 

 

Nos termos do artigo 2.º do Regulamento acima referido aprovado pela Portaria n.º 

282/2010, de 25 de Maio, e do Despacho Autónomo n.º 24/GRAL/2010, do Director do 

GRAL, de 21 de Julho, o Júri é composto por: 

 

Presidente: 

Licenciada Sónia da Gama Pimentel de Paulo Soares dos Reis, Chefe de Equipa da Equipa 

Multidisciplinar da Mediação Pública. 

Vogais Efectivos: 

1.º Vogal, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos: Mestre Ana Paula 

Trindade Rodrigues, Técnica Superior; 

2.º Vogal: Licenciada Licenciada Alexandra Marina Leandro Rodrigues, Técnica Superior. 

Vogais Suplentes: 

1.º Vogal: Mestre Helena Fernanda Esteves Alves, Directora de Serviços da Direcção de 

Serviços de Apoio aos Meios de Resolução Alternativa de Litígios; 

2.º Vogal: Bruno Lee Lai, Chefe de Divisão Financeira, Patrimonial e de Recursos Humanos. 

 

8 - Menção aos documentos que devem instruir o requerimento de candidatura 

 

8.1. As candidaturas são instruídas com a seguinte documentação: 

a) Cópia do documento de identificação; 

b) Cópia do documento que ateste o número de identificação fiscal; 

c) Certificado do registo criminal; 

d) Cópia do certificado de habilitações, com referência à média final de licenciatura; 



e) Cópia do certificado do curso de mediação na área familiar, reconhecido pelo 

Ministério da Justiça; 

f) Declaração, sob compromisso de honra, na qual o candidato declare estar no pleno 

gozo dos direitos civis e políticos, não ter sofrido condenação nem estar pronunciado 

por crime doloso e ter o domínio da língua portuguesa; 

g) Declaração da entidade patronal que autorize o candidato a acumular funções sempre 

que desempenhe trabalho dependente e que esteja abrangido por disposições legais 

ou outras relativas a incompatibilidades. 

 

8.2. A não apresentação dos documentos referidos implica a exclusão do candidato. 

Sem prejuízo do disposto supra, o documento referido na alínea g) pode ser apresentado até à 

data da homologação da lista de classificação final. 

 

8.3. Em qualquer fase do procedimento de selecção, o júri pode exigir a apresentação de 

prova dos originais dos referidos documentos. 

 

8.4. O candidato deve mencionar os documentos que junta no requerimento de candidatura 

 

9 - Local de afixação das listas de admissão, de classificação final e de distribuição 

geográfica dos candidatos 

 

As listas de admissão, de classificação final e de distribuição geográfica dos candidatos são 

publicadas nos sítios electrónicos www.mj.gov.pt e www.gral.mj.pt, e notificados os 

candidatos nos termos da lei. 

 

10. Endereço electrónico do concurso 

 

O Endereço de correio electrónico: concursomediadores.smf@gral.mj.pt  

 

Eventuais pedidos de informação ou de esclarecimento dirigidos ao Júri só serão aceites por 

escrito, preferencialmente via e-mail – concursomediadores.smf@gral.mj.pt, ou através 

de correio registado com aviso de recepção para o Júri do procedimento de selecção de 

mediadores de conflitos para integrar as listas do Sistema de Mediação Familiar dos 

http://www.mj.gov.pt/
http://www.gral.mj.pt/
mailto:concursomediadores.smf@gral.mj.pt
mailto:concursomediadores.smf@gral.mj.pt


Arquipélagos dos Açores e da Madeira – GRAL, Av. Duque de Loulé, n.º 72, 6.º andar, 

1050-091 Lisboa, tendo o Júri um prazo de 10 dias para se pronunciar. 

 

 

Lisboa, 23 de Julho de 2010 

 

O Director 
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