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Formulário de Pedido de Integranção na Lista de Aconselhamento Jurídico  
O requerente deve preencher e devolver o presente formulário à Unidade de Assistência Jurídica 

Nome do requerente:       Título :       

Data e local de Nascimento:       nacionalidade :       

Endereço :       Tel. :       

Fax :       

Correio electrónico:       

Outros :       

 
Possui, pelo menos, 5 anos de experiência relevante? 

Os pormenores estarão contidos no seu CV. Apresente, abaixo, um breve resumo das suas actividades e 
anos de experiência nos seguintes campos: 

Lei dos Direitos Humanos        

Direito Penal       

Direito Humanitário Internacional        

Direito Internacional        

Outros :       

 
Já alguma vez tratou de casos no domínio de direitos humanos ao nível de um tribunal regional ou 

internacional? 
      Sim (Por favor, especifique)                  Não  

      

  

Línguas: 

Árabe:  
       Língua materna /Excelente,  
       Muito bom,      Bom,         Lingua de trabalho  
       Necessito de um intérprete, 
Já alguma vez usou o arabe como língua de 
trabalho?: Sim 

Inglês:  
       Língua materna /Excelente,  
       Muito bom,      Bom,         Lingua de trabalho  
       Necessito de um intérprete  
Já alguma vez usou o inglês como língua de 
trabalho?: Sim 

  

Francês: 
       Língua materna /Excelente,  
       Muito bom,      Bom,         Lingua de trabalho  
       Necessito de um intérprete 
Já alguma vez usou o francês como língua de 
trabalho?: Sim 

Português: 
       Língua materna /Excelente,  
       Muito bom,      Bom,         Lingua de trabalho  
       Necessito de um intérprete 
Já alguma vez usou o português como língua de 
trabalho?: Sim 

  

 

É versado em: 

Sistema de Direito Consuetudinário? 
        Não,      Sim,          Teoria apenas  
Por favor, especifique: 

Sistema de Direito Civil? 
        Não,      Sim,          Teoria apenas 
Por favor, especifique: 

      
 

      

Qualquer outro sistema? 
        Não,      Sim,          Teoria apenas 
Por favor, especifique: 
      

 
Assinale a casa correspondente abaixo no que respeita a documentos: 
     que tenha apensado ao presente formulário 
     que nos tenha enviado                 (por exemplo, via correio electrónico/fax/correio expresso) 

      Uma carta indicando que aceita que o Tribunal o designe para representar um Recorrente em 
situação de indigência. 

      Uma cópia autenticada de um certificado de inscrição junto de uma Ordem de Advogados       
Por favor, providencie-nos o nome, o endereço físico, o endereço postal, o número de 
telefone, o número de fax e o endereço de correio electrónico da Ordem de Advogados à 
qual está filiado. 
 
      

      Uma cópia recente atenticada da sua carteira profissional, que o credencia como advogado. 

      Uma cópia recente e autenticada do diploma de Licenciatura em Direito conferido     . 
 

      Curriculum vitae detalhado, inter alia, o seu domínio das línguas oficiais do Tribunal (Árabe, 
Espanhol, Francês, Inglês, Portugues e Swahili) e a sua experiência nos domínios de Direitos 
Humanos, Direito Humanitário Internacional, Direito Internacional e Direito Penal. 

      Uma certidão negativa de idoneidade emitida pela sua Associação Profissional. 

      Outros - especifique (por exemplo, um documento certificando que tem estado a exercer a 
advogacia há já 5 anos :       

 

 
Certifico que as informações providenciadas são verdadeiras e correctas. Se for solicitado a 
prestar assistência a um Requerente perante o Tribunal fá-lo-ei até à conclusão do processo e 
comprometo-me a estar presente no Tribunal dentro de um tempo razoável conforme 
especificado pelo Secretário, caso seja necessário. 
 
 
 
Data e assinatura do Requerente : 
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