
ABERTURA DE CANDIDATURAS PARA PARTICIPAR NO WILLEM C. VIS INTERNATIONAL 

COMMERCIAL ARBITRATION MOOT EM 2020-2021! 
 
PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 
 
1 – Está aberto o procedimento para selecionar 3 ou 4 alunos para integrar a equipa 
que representará a FDUL na 28.ª edição do Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot (“Vis Moot”). 
 
2 – As candidaturas são individuais e feitas até ao dia 10 de setembro de 2020, através 
do preenchimento do seguinte formulário: https://forms.gle/SDXUQea9qFF45ts8A. 
 
3 – Após a candidatura, será proposta ao candidato uma data para a realização de uma 
entrevista, via Zoom, preferencialmente na semana seguinte à inscrição, em que o 
candidato apresentará a sua argumentação jurídica sobre um caso prático.  
 
4 – O caso prático a discutir é uma adaptação do problema da 27.ª edição do Vis Moot 
e é disponibilizado neste link.    
 
5 – O candidato deve apresentar a sua argumentação jurídica em inglês, expondo os 
argumentos jurídicos a favor ou contra uma determinada posição. A exposição terá 
como objetivo retratar um verdadeiro "pleading", semelhante àquele que se realizará 
na competição em Viena. O júri colocará questões durante a apresentação. 
 
6 – Para melhor preparação dos candidatos, disponibilizamos (i) link para um vídeo 
da exposição oral realizada na final da competição, bem como (ii) link para exemplos 
das peças processuais apresentadas na 27.ª edição do Vis Moot. 
 
7 – A seleção dos membros da equipa terá em conta (i) a motivação dos candidatos, 
(ii) a sua capacidade e disposição para trabalhar em grupo, (iii) a sua disponibilidade 
de tempo, (iv) o seu interesse em Direito Internacional Privado, Direito Comercial, 
Arbitragem e Direito das Obrigações, (v) o seu domínio da língua inglesa, (vi) a 
pertinência das respostas face às perguntas formuladas pelo júri, (vii) o estilo e 
capacidade argumentativa, e (viii) a flexibilidade de raciocínio. 
 
8 – Os resultados são comunicados aos candidatos até ao final do mês de setembro. 
 
9 – Ao inscrever-se, o candidato autoriza o tratamento dos seus dados pessoais pela 
coordenação da equipa que representa a FDUL no Vis Moot. 
 
Dúvidas? Sugestões? Envie um e-mail para vismootfdul@gmail.com. 
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