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O NETI-USP, por meio de sua resolução n.º 02/2013/NETI-USP, torna público o edital de abertura do 
processo seletivo para ingresso de novos membros nas atividades realizadas pelo grupo de pesquisa 
para o ano de 2013. 
 
As inscrições terão início a partir da data de publicação deste edital e deverão ser feitas pelo candidato 
até o dia 23 de fevereiro de 2013 (sábado), através do envio do (i) curriculum lattes e do (ii) curriculum 
vitae para os seguintes e-mails: jdgvergna@gmail.com e ernestogesteves@yahoo.com.br . 
 
O não envio de ambos os currículos solicitados resultará na desclassificação imediata do candidato que 
pretende participar do processo seletivo. 
 
O processo de seleção se dará pela análise dos currículos enviados, bem como pela correção de uma 
prova escrita, que será aplicada no dia 2 de março de 2013 (sábado), contendo duas perguntas de caráter 
dissertativo, as quais versarão sobre os seguintes temas: (i) fundamentos do direito internacional clássico 
e contemporâneo e (ii) tribunais e cortes internacionais. 
 
A prova terá duração de 2 (duas) horas, tendo início às 10h e término às 12h, sem tempo adicional para 
transcrever eventuais rascunhos. As provas serão aplicadas em sala na Faculdade de Direito da USP, em 
sala a confirmar. 
 
Os candidatos que não comparecerem ao dia de prova ou que chegarem atrasados (tolerância máxima 
de 10min) serão sumariamente eliminados do processo seletivo. 
 
O resultado do processo de seleção será divulgado no dia 9 de março de 2013, através de via eletrônica 
ou mediante a colagem do edital conclusivo na secretaria do Departamento de Direito Internacional e 
Comparado da FDUSP. 
 
 

São Paulo, 2 de fevereiro de 2013. 
 
 

José Daniel Gatti Vergna 

Coordenador 
 
 

Ernesto Gomes Esteves Neto 

Vice Coordenador 

mailto:jdgvergna@gmail.com
mailto:ernestogesteves@yahoo.com.br


 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS RECOMENDADAS PARA A PROVA: 

 
 
(i) Conhecimentos Gerais: 
 
ACCIOLY, H.; SILVA, G. E. N. e CASELLA, P. B. Manual de direito internacional público. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 
 
Benedict Kingsbury. Foreword: Is the Proliferation of International Courts and Tribunals a Systemic 
Problem? 31 N.Y.U. J. INT'L L. & POL. 679 (1999). 
 
INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Fragmentation of international law: difficulties arising from 
the diversification and expansion of international law. Geneva: United Nations, 2006. 

 
(ii) Casos: 
 
Mox Plant Case – "Caso Mox Plant" (Tribunal de Justiça da União Europeia, Tribunal do Mar, Corte 
Permanente de Arbitragem). 
 
Brazilian Retreaded Tyres Case – "Caso dos Pneus" (Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, 

Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio). 
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