CHAMADA PARA NOVOS MEMBROS
NOVA REFUGEE CLINIC – LEGAL CLINIC

CALL FOR NEW MEMBERS
NOVA REFUGEE CLINIC – LEGAL CLINIC

1. Coordenação / Coordination:
•
•
•

Francisco Pereira Coutinho
Veronica Corcodel
Emellin de Oliveira

2. A Clínica Jurídica / The Legal Clínic:
•

NOVA Refugee Clinic - Legal Clinic é um Laboratório de Investigação da NOVA
School of Law para testar boas práticas num ambiente de aprendizagem mútua,
cujo objetivo é o de encontrar respostas jurídicas a necessidades desconhecidas
e/ou ainda não resolvidas no âmbito das migrações, o que compreende, por um
lado, uma experiência universitária centrada na prática, com uma pedagogia
de ensino multidisciplinar que dá prioridade à resolução de problemas; e, por
outro, a contribuição académica para a investigação cientifica voltada para
questões sociais e jurídicas.

•

NOVA Refugee Clinic – Legal Clinic is a Research Lab of NOVA School of Law for
testing good practices in a mutual learning environment, whose scope is to find
legal answers to unknown and/or as yet unresolved needs in the migration field,
which embodies, on the one hand, a university experience focused in the
practice, with a multidisciplinary teaching pedagogy that prioritizes problem
solving; and, on the other hand, academic contributions through scientific
research on migration focused on social and legal issues.

3. Atividades a desenvolver na Legal Clinic / Activities to carry out at the Legal
Clinic:
➢ Participação em curso de formação;
Participation in the training course;
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➢ Participar nas reuniões e workshops do projeto;
Participation in project meetings and workshops;
➢ Participar ativamente num dos grupos (e uma das linhas de investigação, se
aplicável) da NOVA Refugee Clinic – Legal Clinic:
Actively participation in one of the groups (and one of the lines of research, if
applicable) of the NOVA Refugee Clinic - Legal Clinic:
o

Grupo de Prática, que fornece orientação e encaminhamento a
requerentes e beneficiários de proteção internacional / Practice
Group, which provides information and guidance for applicants and
beneficiaries of international protection;

o

Grupo de Investigação, que desenvolve investigação e relatório sobre
asilo e está dividindo nas seguintes linhas de investigação/ Research
group, which carries out research and reporting on asylum and is
divided into the following lines of research:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Migração & Trabalho e Solidariedade Social / Migration &
Labour and Social Security
Migração & Desenvolvimento / Migration & Development
Migração & Orientação Sexual / Migration & Sexual Orientation
Migração & Igualdade de Género / Migration & Gender Equality
Migração & Conflitos Armados / Migration & Armed Conflicts
Migração & Poder Punitivo do Estado / Migration & State
Punitive Power
Migração & Direito do Mar / Migration & Law of the Sea

4. Requisitos de candidatura / Application requirements:
➢ Gerais / General:
o

Conhecimentos de Direito da União Europeia e Direito Internacional
Público;
Have studied European Union Law and International Public Law;

o

Ter disponibilidade de 4h por semana (horário laboral) para dedicar ao
projeto de forma voluntária;
Have 4 hours per week (working hours) available to devote to the
project on a voluntary basis;

o

Ter interesse pelo Direito das Migrações;
Have interest in Migration Law;

o

Ter interesse pelo trabalho em equipa;
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Have interest in teamwork;
o

Ser dinâmico(a) e proativo(a);
Being dynamic and Proactive;

➢ Específicos para o Grupo de Prática / Specific to the Practice Group:
o

Ser estudante de Mestrado ou Doutoramento na NOVA School of Law
Being a Master or Doctoral student at the NOVA School of Law.

o

Bons conhecimentos de Português e Inglês;
Good knowledge of Portuguese and English;

o

O conhecimento de outras línguas estrangeiras é um adicional;
Knowledge of other foreign languages is a plus;

o

Facilidade de comunicação e argumentação.
Ease of communication and argumentation.

➢ Específicos para o Grupo de Investigação / Specific to the Research Group:
o

Ser estudante de qualquer ciclo na NOVA School of Law e/ou
Investigador(a) / Colaborador(a) do CEDIS;
Being a student of any cycle at NOVA School of Law and/or a
Researcher/Collaborator of CEDIS.

o

Bons conhecimentos de Inglês;
Good knowledge of English;

5. Número de vagas disponíveis / Number of available positions:
➢ Grupo de Prática: 2 vagas
Practice Group: 2 positions
➢ Grupo de Investigação / Research group:
o

Migração & Trabalho e Solidariedade Social: 2 vagas
Migration & Labour and Social Security: 2 positions

o

Migração & Desenvolvimento: 2 vagas
Migration & Development: 2 positions

o

Migração & Orientação Sexual: 2 vagas
Migration & Sexual Orientation: 2 positions

o

Migração & Igualdade de Género: 2 vagas
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Migration & Gender Equality: 2 positions
o

Migração & Conflitos Armados: 2 vagas
Migration & Armed Conflicts: 2 positions

o

Migração & Poder Punitivo do Estado: 2 vagas
Migration & State Punitive Power: 2 positions

o

Migração & Direito do Mar: 2 vagas
Migration & Law of the Sea: 2 positions

6. Procedimento para candidatar / Application procedure:
➢ Enviar por email os documentos abaixo indicados:
Send by email the documents listed below:
o

O certificado ou o histórico académico comprovando ter frequentado
cursos sobre Direito da União Europeia e Direito Internacional
Público;
The certificate or academic transcript proving the attendance of
European Union Law and International Public Law courses;

o

Curriculum Vitae atualizado;
Updated Curriculum Vitae;

o

Carta de motivação (máximo de 1 página).
Letter of motivation (maximum 1 page)

➢ O assunto do email deve conter: CANDIDATURA NRC - Indicação do grupo (e
linha, se aplicável)
The subject of the email must contain: NRC APPLICATION - Indication of
group (and line, if applicable)
➢ Todos os documentos devem ser enviados para o email:
emellin.oliveira@novalaw.unl.pt
All documents must be sent to the email: emellin.oliveira@novalaw.unl.pt

6. Prazos / Deadlines:
➢ Data final de candidatura: 25 de outubro de 2020 (até às 23h59, horário de
Lisboa);
Deadline for applications: 25 October 2020 (until 11.59 pm - Lisbon time);
➢ Data de divulgação dos resultados: 02 de novembro de 2020.
Date of dissemination of results: 2 November 2020
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