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Principais
A utilização de mentores e formadores no local de trabalho é uma
características: prática comum normalizada na maioria dos países da UE. Tal prática
permite uma transição sem problemas do juiz estagiário ou magistrado
do Ministério Público para o sistema judiciário e enfatiza especialmente
a vertente prática da formação, ministrada numa base individual.
Normalmente, o mentor é um juiz com vasta experiência ou um
magistrado do Ministério Público com boas capacidades pedagógicas.
Nos Países Baixos, o programa de formação inicial para juízes e
magistrados do Ministério Público é um «programa de formação
dupla», isto é, os estagiários desenvolvem a sua atividade num tribunal
ou numa delegação do Ministério Público, deslocando-se ao centro de
formação apenas a intervalos regulares para assistirem a cursos de
formação de curta duração. Isto significa que uma parte importante da
formação efetiva tem lugar no próprio local de trabalho. Esta
«aprendizagem pela prática» é cuidadosamente orientada por uma
equipa de formadores e mentores no local de trabalho que são juízes e
magistrados do Ministério Público e que, durante parte das suas horas
de trabalho, agem como formadores/mentores de vários estagiários.
Os formadores e mentores no local de trabalho desempenham um
papel crucial, dando instruções, formação e orientação aos estagiários e
pronunciando-se sobre o seu desempenho. Por conseguinte, é
importante que eles próprios sejam bem formados e equipados para
desempenhar esse papel. Para o efeito, o Centro de Estudo e Formação
da Magistratura (SSR) desenvolveu um programa variado de cursos e
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outras atividades para esses formadores e mentores no local de
trabalho, tanto para os formadores e mentores principiantes como para
os mais experientes. O referido programa inclui sessões de orientação e
consulta pelos pares e aulas ao nível de mestrado. Além disso, em 2012
foi publicado um manual digital para formadores e mentores no local de
trabalho. O SSR organiza regularmente um evento denominado Dia dos
Formadores e Mentores no Local de Trabalho para os formadores e
mentores em causa que lhes permite partilhar experiências e reforçar as
suas redes.
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Contactos
instituição

da Centro de Estudo e Formação da Magistratura (SSR)
Endereço postal: Postbus 5015, 3502 JA Utreque
Endereço para visitantes: Uniceflaan 1
3527 WX Utreque
Telefone: + 31 88 361 3212
Endereço de correio eletrónico: ssr.international@ssr.nl
Sítio Web: http://www.ssr.nl

Outras
observações

Esta é uma BOA PRÁTICA que pode servir de modelo para
reciclar, em maior ou menor grau, os sistemas de formadores e
mentores no local de trabalho que se encontram em vigor na
maior parte dos Estados-Membros da UE para a formação de
juízes e magistrados do Ministério Público.

Fonte: Projeto-piloto - Formação Judiciária Europeia: «Lote 1 – Estudo sobre as melhores práticas na
formação de juízes e magistrados do Ministério Público», realizado pela Rede Europeia de Formação
Judiciária (REFJ)
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