
 

 

 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS - JURISTA LUSÓFONO 
 

Prorrogação do Prazo 

 

Banjul, 6 de fevereiro de 2019 

 

O Institute for Human Rights and Development in Africa (Instituto para os Direitos Humanos e 

Desenvolvimento em África, IHRDA) convida pessoas qualificadas para candidatarem-se ao cargo 

de Jurista de Língua Portuguesa a fim de reforçar o seu trabalho jurídico em África. 

 

O IHRDA é uma organização pan-africana de direitos humanos com sede em Banjul, na Gâmbia, 

qual trabalha para promover o uso e a eficácia do sistema africano de direitos humanos. O nosso 

trabalho envolve a oferta de assessoria jurídica gratuita a vítimas de violações dos direitos 

humanos; a condução de iniciativas de capacitação conjunto atores na promoção dos direitos 

humanos sobre o uso de instrumentos e mecanismos regionais de direitos humanos; e a divulgação 

de informações sobre o sistema africano de direitos humanos. 

 

O IHRDA está à procura de um indivíduo altamente motivado que demonstre competência 

profissional e domínio do assunto, enquanto se orgulhe do trabalho e das  

realizações, tanto no nível pessoal quanto no organizacional. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

• Diploma de direito; LLM (preferido); e habilitado a exercer Direito tendo mais de 4 anos de 

experiência como profissional de direito; 

• Uma compreensão aprofundada do sistema africano dos direitos humanos e do direito 

comparativo ou internacional dos direitos humanos; 

• Experiência significativa em litígios em direitos humanos aos níveis nacional, regional ou 

internacional; 

• Ter fortes habilidades interpessoais e de comunicação.; 

• Comprovada capacidade em trabalhar como parte de uma equipe multicultural e multilíngue; 

• Experiência anterior em formação no domínio dos direitos humanos e/ou oratória em público; 

• Excelente proficiência em português e fluência em inglês e/ou francês; 

• Experiência em concepção de projectos, implementação e relatórios de doadores é desejável. 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES 

Localização: Gâmbia, com viagens regulares, especialmente em África 

Salário: O cargo oferecerá um salário competitivo (proporcional à experiência) 

Outros benefícios: seguro médico; seguro de viagem; pensão. 

 

 

COMO APRESENTAR A CANDIDATURA 

Apresente  (em português) currículo, uma carta de motivação, amostra de escrita não editada de 5 a 

20 páginas e uma lista de três referências que não estejam relacionadas a você, com todos os 

detalhes de contato. 

 

Institute for Human Rights and Development in Africa  

(I H R D A) 

 



Enviar candidaturas para recruitment@ihrda.org e copie fjangana@ihrda.org. A menção 

“Recrutamento de Jurista Lusófono” deve figurar na linha destinada ao “assunto” da mensagem. As 

candidaturas poderão ser apresentadas até 20 de fevereiro de 2019. 

 

As candidatas femininas são particularmente encorajadas a candidatar-se. 
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