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01.  O presente edital versa sobre o preenchimento de duas (2) posições vacantes, no time 

que representará a Universidade Federal de Santa Maria no 2014 Jessup Moot Court Competition, 

promovido pela International Law Students Association, com parceria com o escritório White & Case, os 

juízes da International Court of Justice, e as instituições International Bar Association, American Society 

of International Law e American Branch of the International Law Association.1 

02.  A seleção será em forma de entrevista oral, em que será demandada a demonstração 

da habilidade do candidato de ler, interpretar, escrever, pesquisar, e se comunicar privativamente em 

inglês. Posteriormente, pode ser requerida uma carta de recomendação do candidato, como 

consequência do resultado da entrevista. 

03.  O foco das vaga visa a produção dos memoriais, e o back up do conteúdo das 

sustentações orais, não sendo necessário que o candidato demonstre skills acerca de apresentações em 

público. Contudo, caso seja do desejo e interesse do candidato, tal possibilidade/protagonismo na 

competição não é preclusa. 

04.  O trabalho do time inicia-se em setembro, e segue sem interrupção até a metade do 

mês de fevereiro, sendo coordenado em sua integralidade pelo Clube de Direito Internacional. Neste ano, 

a ILSA delimitou como temas law of the sea, law on salvage, criminal jurisdiction, international 

environmental law, law on industrial development, human rights law, e international procedure and 

practice on law. 

05.  Não é necessário que o candidato já tenha cursado a disciplina de Direito Internacional 

Público, contanto que o mesmo apresente-se como habilitado a estudar a referida área consoante for lhe 

naturalmente demandado. 

06.  O candidato que estiver no curso de graduação deve possuir vínculo com a Universidade 

Federal de Santa Maria até o mês de Abril de 2014, ou seja, não podem postular para as vagas aqueles 

que se formarão antes do referido período. 

07.  O candidato que estiver atualmente cursando Mestrado, não pode ter assinado petição 

judicial como advogado, e deve ter prospecto de vínculo com a Universidade até o mês de Abril de 2014. 

08.  Atualmente, a Universidade Federal de Santa Maria mantém a terceira colocação 

nacional nesta competição, bem como as premiações de terceiro melhor orador nacional, e terceiros 

melhores memoriais. 

09.  Para se inscrever e postular uma vaga, o aluno interessado deve entrar em contato com 

o Clube de Direito Internacional, até o dia 07 de Setembro de 2013, através do e-mail 

theclubofufsm@gmail.com 

10.  Mais informações sobre a competição, esta seleção, o time e o Clube podem ser 

encontradas no site < www.theclubofufsm.wordpress.com >, ou podem ser diretamente dirimidas através 

de contato para o e-mail apresentado no parágrafo anterior. 

 

 

 

 

 

The Honourable Speaker 

Santa Maria, August 29, 2013 

                                                           
1 Demais informações sobre a competição podem ser encontradas no website do Clube de Direito Internacional, através do link < 

www.theclubofufsm.wordpress.com  > 


