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Programa de estágios profissionais 2020/2021 – Direção-Geral da Política de Justiça 
 
A Direção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça (DGPJ) 
(https://dgpj.justica.gov.pt) é o serviço da Administração Pública responsável pela política 
legislativa, planeamento, resolução extrajudicial de litígios, relações europeias, internacionais 
e de cooperação e produção e divulgação de informação estatística na área da Justiça. 
Pretende recrutar, para as suas instalações no Campus de Justiça de Lisboa (Parque das 
Nações, Lisboa) e/ou em regime de teletrabalho: 

 
Estagiários (m/f), de entre licenciados/mestres em Direito 

 
com conclusão da licenciatura ou mestrado em 2018, 2019 ou conclusão expectável até 
setembro de 2020 e com média de licenciatura não inferior a 14 valores, e detendo fluência 
pelo menos de Inglês como língua de trabalho (falado e escrito), para estágio profissional – 
de 1 de outubro de 2020 a 31 de julho de 2021, 
 
em especial para o desempenho de funções no âmbito da preparação e exercício da 
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia na área da Justiça (1.º semestre de 
2021). 
 
Propõe-se: 
- Estágio profissional remunerado, no valor equivalente ao salário de técnico superior da 
função pública em início de carreira acrescido de subsídio de refeição e pagamento de 
Segurança Social, nos termos legais (com exclusividade de funções), no âmbito das atribuições 
da DGPJ; 
- Integração em equipas de trabalho de negociação e análise jurídica em contexto nacional 
e/ou internacional. 
 
A frequência do presente estágio não atribui direito à contratação posterior no âmbito da função 
pública. Não é compatível com a frequência ou exercício como advogado/advogado (a) estagiário (a) 
ou outra atividade profissional em simultâneo. A conclusão do estágio profissional será certificada por 
declaração emitida pela DGPJ.  
Os (as) interessados (as) que cumpram os requisitos devem remeter o seu curriculum vitae, indicando 
data (eventualmente data previsível) de conclusão da licenciatura e média obtida ou a obter e, se for 
o caso, cópia do certificado de conclusão de licenciatura, para: maria.h.santos@dgpj.mj.pt, até dia 30 
de junho de 2020.  
Apenas candidatos (as) que tenham pelo menos a licenciatura concluída até 30 de setembro de 2020 
poderão ser considerados. A seleção dos (as) candidatos (as) será efetuada com base na análise 
curricular, podendo ser complementada com uma entrevista. Exclusivamente os (as) candidatos(as) 
pré-selecionados (as) serão contactados (as) pela DGPJ. 
 
 

O Diretor-Geral da Direção-Geral da Política de Justiça, Miguel Romão 
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