CHAMADA PARA CANDIDATURAS AO PROJETO

NOVA REFUGEE CLINIC

1. Coordenação do projeto:
Francisco Pereira Coutinho e Emellin de Oliveira

2. Apresentação da Chamada:
A NOVA Refugee Clinic pretende prestar a requerentes de asilo, refugiados e
beneficiários de proteção subsidiária um serviço holístico que garanta uma resposta
imediata e rápida a problemas – numa primeira fase jurídicos e de saúde – de curto
prazo. Consubstancia, por outro lado, uma experiência de ensino universitário
centrado na prática, com uma pedagogia multidisciplinar que prioriza a resolução de
problemas.

3. Atividades a desenvolver na Legal Clinic:
➢ Participação em curso de formação de 2 semanas;
➢ Participar em visitas organizadas às associações e organizações
governamentais e não governamentais que atuam na área do asilo e
imigração;
➢ Participar nas reuniões e workshops do projeto;
➢ Prestar atendimento online e presencial (a ser estabelecido pela equipa do
projeto);
➢ Participar do desenvolvimento de workshops e cursos específicos de
sensibilização destinados à população sobre asilo e integração;
➢ Participar do desenvolvimento e da divulgação de estudos e relatórios em
áreas específicas identificadas através das necessidades dos utentes;

4. Requisitos de candidatura:
Ser estudante de Mestrado ou Doutoramento da NOVA Direito;
Bons conhecimentos em inglês;
Ter frequentado a disciplina de Direito da União Europeia;
Preferencialmente:
o Ter frequentado a disciplina de Direito Europeu do Asilo e da
Imigração;
o Experiência em atendimento e/ou assistência ao público;
o Conhecimentos de outras línguas estrangeiras, para além do inglês;
➢ Vontade de trabalhar em equipa.
➢
➢
➢
➢

5. Procedimento para candidatar:
➢ Enviar por email os documentos abaixo indicados:
o Histórico escolar ou de matrícula, comprovando a frequência em
Direito da União Europeia e, se for o caso, em Direito Europeu do Asilo
e da Imigração;
o CV atualizado;
o Uma carta de motivação (apenas 1 página),
➢ Os documentos devem ser enviados para o email:
emellin.oliveira@cedis.fd.unl.pt

6. Vagas e Prazos:
➢ N.º de vagas: 5;
➢ Data final de candidatura: 17 de fevereiro de 2020 (até às 23h59, horário de
Lisboa);
➢ Data de divulgação dos resultados: 24 de fevereiro de 2020.

