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[PORTUGUÊS] 

 

CHAMADA PARA NOVOS MEMBROS 

NOVA REFUGEE CLINIC – LEGAL CLINIC 

 

 

1. Coordenação 

• Veronica Corcodel, Coordenadora-Geral 

• Emellin de Oliveira, Coordenadora Executiva 

• João Marques de Azevedo, Secretário Executivo 

 

2. A Clínica Jurídica 

• A NOVA Refugee Clinic – Legal Clinic (NRC) é a clínica jurídica da NOVA 

School of Law e do Centro de I&D sobre Direito e Sociedade (CEDIS), que tem 

como objetivo desenvolver investigação no âmbito do Direito de Migração e 

Asilo, de modo a avaliar as respostas legais e políticas existentes e a serem 

desenvolvidas nesta matéria. Visa também recomendar alterações e o 

desenvolvimento de mecanismos necessários para assegurar e consolidar os 

direitos dos requerentes e beneficiários de proteção internacional em Portugal. 

• Contando com projetos de investigação, aos quais se acresce uma forte 

componente pedagógica, a NRC visa também orientar e encaminhar 

requerentes e beneficiários de proteção internacional para os serviços 

competentes nas questões colocadas. 

• De modo a atingir os seus objetivos, a NRC desenvolve um trabalho de 

natureza informativa e produz investigação e conteúdo no âmbito do direito de 

asilo, desenvolvendo também ações de formação, capacitação e 

sensibilização. 

 

3. Atividades a desenvolver na NRC  

 

➢ Participação em curso de formação. 

 

➢ Participar nas reuniões e atividades do projeto. 

 

➢ Participar ativamente num dos grupos (e uma das linhas de investigação, se 

aplicável) da NOVA Refugee Clinic – Legal Clinic: 

 

https://novalaw.unl.pt/investigacao/cedis/
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o Grupo de Prática: fornece orientação e encaminhamento a requerentes 

e beneficiários de proteção internacional. 

 

o Grupo de Investigação: desenvolve investigação e relatórios sobre 

Migração e temas conexos, estando divido por linhas que desenvolvem 

investigação em inglês e em português: 

 

▪ Investigação em Inglês 

• Migração & Sociedade Civil 

• Migração & Direito do Mar 

• Migração & Conflitos Armados 

• Migração & Desenvolvimento 

 

▪ Investigação em Português 

• Migração & Transformação Digital 

• Migração & Poder Punitivo do Estado 

• Migração & Género e Sexualidade 

 

4. Número de vagas disponíveis  

➢ Grupo de Prática: 4 vagas 

 

➢ Grupo de Investigação: 

 

o Migração & Sociedade Civil: 3 vagas 

 

o Migração & Transformação Digital: 3 vagas 

 

o Migração & Direito do Mar: 2 vagas 

 

5. Requisitos de candidatura 

➢ Requisitos Gerais 

 

o Conhecimentos de Direito da União Europeia e Direito Internacional 

Público; 

 

o Ter disponibilidade para dedicar-se ao projeto de forma voluntária; 

 

o Ter interesse pelo Direito das Migrações e dos Refugiados; 

 

o Ter interesse pelo trabalho em equipa; 

 

o Ser dinâmico(a) e proativo(a); 
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➢ Requisitos Específicos para o Grupo de Prática: 

 

o Ser estudante de Mestrado ou Doutoramento na NOVA School of Law 

 

o Bons conhecimentos de Português e Inglês; 

 

o O conhecimento de outras línguas estrangeiras é um adicional; 

 

o Facilidade de comunicação e argumentação. 

 

➢ Requisitos Específicos para o Grupo de Investigação: 

 

o Ser estudante de qualquer ciclo na NOVA School of Law e/ou 

Investigador(a) / Colaborador(a) do CEDIS; 

 

o Bons conhecimentos de Inglês; 

 

o Ter experiência com trabalho e/ou voluntariado na sociedade civil 

(ONG, Associações, IPSS, etc.) é um adicional. 

 

6. Procedimento para candidatar:  

➢ Enviar por email os documentos abaixo indicados: 

 

o O certificado ou o histórico académico comprovando ter frequentado 

cursos sobre Direito da União Europeia e Direito Internacional 

Público 

E 

 

o Para as linhas de investigação Migração & Sociedade Civil e Migração 

& Direito do Mar: 

 

▪ Curriculum Vitae atualizado em inglês 

▪ Carta de motivação em inglês (máximo de 2 páginas) 

 

o Para a linha de investigação Migração & Transformação Digital: 

 

▪ Curriculum Vitae atualizado em português 

▪ Carta de motivação em português (máximo de 2 páginas) 

 

o Para o Grupo de Prática: 

▪ Curriculum Vitae atualizado em português 

▪ Carta de motivação em inglês (máximo de 2 páginas) 
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➢ O assunto do email deve conter: CANDIDATURA NRC - Indicação do grupo (e 

linha, se aplicável) 

o Ex. 1: CANDIDATURA NRC – Grupo de Prática 

o Ex. 2: CANDIDATURA NRC – Grupo de Investigação – Migração & 

Sociedade Civil  

o Ex. 3: CANDIDATURA NRC – Grupo de Investigação – Migração & 

Direito do Mar  

o Ex. 4: CANDIDATURA NRC – Grupo de Investigação – Migração & 

Transformação Digital 

 

➢ Todos os documentos devem ser enviados para o email: 

joao.azevedo@novarefugeelegalclinic.cedis.fd.unl.pt  

 

6. Prazos: 

➢ Data final de candidatura: 08 de outubro de 2021, até às 23h59 - horário de 

Lisboa. 

 

➢ Data de divulgação dos resultados: 18 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joao.azevedo@novarefugeelegalclinic.cedis.fd.unl.pt
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[ENGLISH] 

 

CALL FOR NEW MEMBERS 

NOVA REFUGEE CLINIC – LEGAL CLINIC 

 

1. Coordination: 

• Veronica Corcodel, General Coordinator 

• Emellin de Oliveira, Executive Coordinator 

• João Marques de Azevedo, Executive Secretary 

 

2. The Legal Clinic: 

• The NOVA Refugee Clinic – Legal Clinic (NRC) is the legal clinic of the NOVA 

School of Law and the R&D Centre on Law and Society (CEDIS), which aims to 

develop research in the field of migration and asylum law, to analyse emerging 

and persisting challenges in this area, as well as to monitor and evaluate 

existing legal and policy responses to such challenges. It also aims at 

recommending changes and the development of mechanisms necessary to 

ensure and consolidate the rights of applicants and beneficiaries of international 

protection in Portugal. 

• Counting on research projects, to which a strong pedagogical component is 

added, the NRC also seeks to guide and refer applicants and beneficiaries of 

international protection to the competent services in the issues raised. 

• In order to achieve its goals, the NRC develops work of an informative nature 

and produces research and content in the area of migration and asylum, also 

developing training, capacity building and awareness actions. 

 

3. Activities to carry out at the Legal Clinic: 

➢ Participation in the training course. 

 

➢ Participation in project meetings and activities. 

 

➢ Actively participate in one of the groups (and one of the lines of research, if 

applicable) of the NOVA Refugee Clinic - Legal Clinic: 

 

https://novalaw.unl.pt/en/investigacao/cedis/
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o Practice Group: provides information and guidance for applicants and 

beneficiaries of international protection. 

 

o Research Group: research and reports on Migration and related themes, 

divided into lines of research in English and Portuguese: 

 

▪ Research in English:  

• Migration & Civil Society  

• Migration & Law of the Sea  

• Migration and Armed Conflicts  

• Migration & Development 

 

▪ Research in Portuguese 

• Migration & Digital Transformation 

• Migration & The Punitive Power of the State 

• Migration & Gender & Sexuality 

 

4. Number of available positions: 

➢ Practice Group: 4 positions 

 

➢ Research Group:  

 

o Migration & Civil Society: 3 positions 

 

o Migration & Digital Transformation: 3 positions 

 

o Migration & Law of the Sea: 2 positions 

 

5. Application requirements: 

➢ General requisites: 

 

o Have studied European Union Law and International Public Law. 

 

o Be available to dedicate to the project on a voluntary basis. 

 

o Have an interest in Migration and Refugee Law. 

 

o Have an interest in teamwork. 

 

o Being dynamic and Proactive. 

 

➢ Specific requisites to the Practice Group: 
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o Being a Master or Doctoral student at the NOVA School of Law. 

 

o Good knowledge of Portuguese and English. 

 

o Knowledge of other foreign languages is a plus. 

 

o Ease of communication and argumentation. 

 

➢ Specific requisites to the Research Group: 

 

o Being a student of any cycle at NOVA School of Law and/or a 

Researcher/Collaborator of CEDIS. 

 

o Good knowledge of English. 

 

o Have worked and/or volunteered in a civil society organization (NGOs, 

Associations, IPSS, etc.) is a plus. 

 

6. Application procedure:  

➢ Send by email the documents listed below: 

 

o The certificate or academic transcript proving the attendance of 

European Union Law and International Public Law courses. 

 

AND 

 

o For the lines of research on Migration & Civil Society and Migration & 

Law of the Sea: 

 

▪ Updated Curriculum Vitae in English 

▪ Motivation Letter in English (maximum 2 pages) 

 

o For the lines of research on Migration & Digital Transformation: 

 

▪ Updated Curriculum Vitae in Portuguese 

▪ Motivation letter in Portuguese (maximum 2 pages) 

 

o For the Practice Group: 

 

▪ Updated Curriculum Vitae in Portuguese 

▪ Motivation letter in English (maximum 2 pages) 
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➢ The subject of the email shall contain: NRC APPLICATION - Indication of the 

group (and the line, if applicable).  

o Ex. 1: NRC APPLICATION – Practice Group 

o Ex. 2: NRC APPLICATION – Research Group – Migration & Civil 

Society 

o Ex. 3: NRC APPLICATION – Research Group – Migration & Law of the 

Sea 

o Ex. 4: NRC APPLICATION – Research Group – Migration & Digital 

Transformation 

 

➢ All documents shall be sent to the email: 

joao.azevedo@novarefugeelegalclinic.cedis.fd.unl.pt   

 

6. Deadlines: 

➢ Deadline for applications: 8th October 2021, until 23:59 h - Lisbon time 

 

➢ Results announcement: 18th October 2021 

 

 

mailto:joao.azevedo@novarefugeelegalclinic.cedis.fd.unl.pt

