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CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS LUIZ GAMA  

 
O Centro Acadêmico “XI de Agosto”, entidade representativa dos estudantes da 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no uso de suas atribuições, torna 
pública a abertura de vagas para coordenar a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama 
do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, observados os itens subsequentes deste edital.  

 
1. SOBRE A CLÍNICA 

 
1.1 A Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama do Centro Acadêmico “XI de Agosto” é 

uma disciplina de cultura e extensão do curso de graduação da Faculdade de 
Direito da USP e tem como objetivo promover, a partir de uma atuação reflexiva, 
uma aprendizagem crítica sobre Direitos Humanos.  

1.2 Baseando suas atividades no método clínico de aprendizado jurídico, a Clínica Luiz 
Gama oferece um ensino de Direitos Humanos fundado na atuação prática em 
casos reais e que permite aos alunos que dela participam o desenvolvimento das 
principais habilidades necessárias para um profissional do direito, além de um 
forte senso ético e de responsabilidade social.  

1.3 Em funcionamento desde o segundo semestre de 2012, a Clínica tem atualmente 
como primordial foco de sua atuação prática a Ouvidoria Comunitária da 
População em Situação de Rua, e procura desenvolver projetos a partir dessa 
experiência. 

1.4 Criada em junho de 2010, a Ouvidoria Comunitária é fruto de uma parceria entre 
a Clínica Luiz Gama, o Movimento Nacional da População de Rua, o Fórum 
Permanente de Acompanhamento das Políticas Públicas sobre a População em 
Situação de Rua de São Paulo e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana (CONDEPE) e tem como objetivo identificar violações de Direitos 
Humanos de que a população em situação de rua seja vítima, além de fazer da 
própria Ouvidoria um espaço comunitário para a discussão de direitos. 

1.5 Mais informações sobre o trabalho da Clínica podem ser encontradas em 
http://luizgama.wordpress.com. 

  
 

2. DAS VAGAS 
 

2.1  O presente concurso destina-se a preencher o cargo de coordenação da Clínica 
Luiz Gama a partir de meados de outubro de 2012 e poderá contemplar 
inscrições individuais ou em duplas. 

2.2 Em função do volume de trabalho, será preferida a escolha de uma dupla para a 
coordenação da Clínica. 

http://luizgama.wordpress.com/
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3. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 

3.1 O período de inscrição para a seleção de candidatos as vagas será de 24/08/2012 
a 16/09/2012 e deverá ser efetuada através do email cdh.luiz.gama@gmail.com. 
 

 
4. DOS REQUISITOS DA INSCRIÇÃO 

 
4.1 Ter formação jurídica e estar, no mínimo, no último ano da graduação quando do 

início dos trabalhos. 
4.2 Dedicar 40 horas semanais às atividades da Clínica.  
4.3 Ter disponibilidade para reuniões presenciais, especialmente no período da 

tarde. 
4.4 Comprovar experiência em Direitos Humanos e em pesquisa. 
4.5 Possuir flexibilidade de horários, podendo acompanhar tarefas em horários 

diferentes daqueles previamente estabelecidos para as atividades da Clínica. 
4.6 Vínculos institucionais com a Universidade de São Paulo durante o exercício do 

cargo de coordenador serão valorizados. 
 
 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO 
 

5.1 Estabelecer o cronograma de atividades e leituras que deverá ser cumprido a 
cada semestre pelos participantes da Clínica.  
5.1.2 O primeiro cronograma será desenvolvido em conjunto com o Conselho 

da Clínica, formado pelos antigos coordenadores, de modo a garantir a 
continuidade do trabalho e compromissos institucionalmente firmados. 

5.2 Acompanhar individualmente o desenvolvimento dos alunos, assegurando-lhes 
retorno permanente sobre as atividades realizadas. 

5.3 Realizar semestralmente processo seletivo para seleção de alunos para 
participar da Clínica. 

5.4 Estar presente em todos os encontros e reuniões da Clínica, bem como em 
eventos externos junto às entidades parceiras. 

5.5 Apresentar relatórios periódicos das atividades para o Professor Coordenador, 
bem como ao Conselho mencionado no item 5.1.2. 

 
 

6 DO PROCESSO SELETIVO  
 

6.1 O processo seletivo será composto por duas fases: (i) avaliação de documentos 
escritos e (ii) entrevista.  

6.2 Para a primeira fase, deverão ser enviados por e-mail 
(cdh.luiz.gama@gmail.com) até o dia 30/09/2012 os seguintes documentos: 

mailto:cdh.luiz.gama@gmail.com
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6.2.2 Currículo; 
6.2.3 Um trabalho acadêmico já elaborado pelo candidato; 
6.2.4 Uma dissertação, de até duas laudas, que trate do conceito e evolução do 

método clínico, bem como da possibilidade de aplicação no caso da Luiz 
Gama (O Anexo I deste Edital apresenta sugestão de bibliografia a ser 
trabalhada). 

6.2.5 Um projeto pedagógico para a Clínica, de até duas laudas, que descreva: 
6.2.5.1 As linhas teóricas que pretende adotar; 
6.2.5.2 A abordagem prática que pretende dar para a Clínica;  

6.3 Juntamente dos documentos citados no item 6.2, o candidato deverá indicar no  
corpo da mensagem eletrônica seu nome completo e telefones (residencial e 
celular) de contato. 

6.4 Todos os documentos indicados deverão ser obrigatoriamente enviados em 
arquivo de extensão .doc. 

6.5 Os candidatos aprovados na primeira fase do processo seletivo serão convocados 
para entrevista, que será realizada nas semanas iniciais do mês de outubro em 
data e horário a ser divulgado pela coordenação da Clínica, com no mínimo uma 
semana de antecedência. 

6.6 Além da atual coordenação, a entrevista poderá envolver membros do Centro 
Acadêmico XI de Agosto e professores responsáveis pela supervisão da disciplina. 

6.7 A relação de candidatos aprovados para a etapa oral será divulgada no blog da 
Clínica (http://luizgama.wordpress.com), até o dia 15 de outubro. 

6.8 No período compreendido entre os meses de outubro e novembro será feita 
uma transição entre a antiga e nova coordenação, para que sejam repassados os 
trabalhos.  

 
7 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
7.1 A escolha da coordenação levará em conta os seguintes critérios: 

7.1.2 Habilidade para elaborar trabalhos escritos; 
7.1.3 Domínio teórico sobre clínicas jurídicas; 
7.1.4 Experiência em Direitos Humanos; 
7.1.5 Capacidade de questionar a realidade social e propor ações consistentes 

para transformá-la; e 
7.1.6 Disponibilidade para se dedicar à Clínica. 

 
8 DA CONTRATAÇÃO 

 
8.1 O salário mensal para o cargo de coordenador da Clínica de Direitos Humanos 

Luiz Gama do C.A. “XI de Agosto” será de R$ 1968,00 + VR + VT. 
8.2 No caso de dois coordenadores, cada um deles receberá salário mensal de R$ 

984,00 + VR +VT. 
8.3 O regime de contratação será celetista.  

http://luizgama.wordpress.com/
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9 DAS ESPECIFICIDADES PARA A INSCRIÇÃO DE DUPLAS 
 

9.1 Em relação ao requisito descrito no item 4.1, é suficiente que ele seja satisfeito 
por apenas um dos candidatos ao cargo de coordenador. 

9.2 O número de horas semanais será de 20 horas para cada um dos membros da 
dupla. 

9.3 Na etapa escrita, devem ser apresentados documentos referentes a cada uma 
das pessoas, exceto o projeto pedagógico, que será apenas um por dupla. 

 
 

10 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1 Os membros estatutários do CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO não se 

candidatarão ao processo seletivo.  
10.2 Quaisquer lacunas deste Edital serão avaliadas pela Coordenação da Clínica.  
10.3 Perguntas sobre este edital podem ser enviadas para o e-mail 

cdh.luiz.gama@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cdh.luiz.gama@gmail.com
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ANEXO I – Sugestão de Leitura sobre o Método Clínico de Ensino do Direito 
 

1. FRANK, Jerome, “Why not a clinical lawyer-school?” in: University of Pensilvania 

Law Review, nº 8, vol. 93, jun de 1933, pp. 907-923. 

2. GONZÁLES, Carlos E. Ramos. "El método clínico: alternativa al aprendizaje por 

"ósmosis"."In:VILLAREAL, Marta e COURTIS, Christian (orgs.), Enseñanza clínica del 

derecho: uma alternativa a los métodos tradicionales de formación de abogados, 

Cidade do México: ITAM, pp. 279-290. 

3. COURTIS, Christian. "La educación clínica como prática transformadora." In: 

VILLAREAL, Marta e COURTIS, Christian (orgs.), Enseñanza clínica del derecho: uma 

alternativa a los métodos tradicionales de formación de abogados,Cidade do 

México: ITAM, pp. 9-24 

4. GONZÁLEZ MORALES, Felipe, “El trabajo clínico en materia de derechos humanos 

e interés público en América Latina”. In: VILLAREAL, Marta e COURTIS, Christian 

(orgs.), Enseñanza clínica del derecho: uma alternativa a los métodos tradicionales 

de formación de abogados, Cidade do México: ITAM, pp. 175-224. 

5. TORO, Beatriz Londoño, - “Las Clinicas Juridicas de Interés Publico em Colombia – 

Retos y possibilidades de uma naciente experiência”. Especialmente pp. 20-47. 

Disponível em: www.clinicasjuridicas.org. 

6. CARRILLO, Arturo J.; YAKSIC, Nicolás E. "Re-Imagining the Human Rights Law 

Clinic". In: Maryland Journal of International Law, vol.26, 2011, pp. 80-112. 

7. CAVALLARO, PJames L., ELIZONDO GARCÍA, Fernando, " Como estabelecer uma 

Clinica de Derechos Humanos? Lecciones de los prejuicios y errores colectivos em 

las Americas", 6 Justicia Constituicional 124 (2011).  

http://www.clinicasjuridicas.org/

