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Projeto de 

Pesquisa 

Associações de juristas, instituições judiciais e atores do trabalho: reconfigurações 

normativas da cidadania 

 
A partir da análise histórico-institucional da agenda política e judicial de associações de 

juristas do trabalho, especialmente a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho (ANAMATRA) e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), o 

projeto visa discutir como essas entidades entendem seu papel no desenvolvimento da 

cidadania, quais as forças sociais e institucionais que atuam nesse processo de definição de 

identidades e quais as lógicas de abertura ou fechamento das instituições para com as 

demandas sociais por mudanças nos direitos e políticas relacionadas ao mundo do trabalho. 

Como resultados específicos, a pesquisa apresentará um estudo dos argumentos em disputa 

encontrados na atuação legislativa e judicial dessas associações em temas escolhidos pelo seu 

impacto no direito e nas relações de trabalho, bem como de suas visões sobre o papel das 

instituições do trabalho. Além disso, visando tratar da utilização das estratégias de defesa do 

direito do trabalho adotadas por essas associações, levantaremos os argumentos de decisões 

judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (MG) pautados nas normativas 

dessas associações nos temas que são objeto da pesquisa, quais sejam, a terceirização e o 

meio ambiente do trabalho. 
 

 

 

A coordenadora do Projeto torna público este edital para preenchimento de 02 vaga(s)  para 

bolsistas, sendo uma para bolsa BIC (remunerada) e outra para bolsa voluntária no projeto acima descrito. 

 

Critérios e exigências 

 Poderão participar da seleção alunos do sétimo e do oitavo períodos, que estejam cursando as 

disciplinas de Direito do Trabalho. 

 O contemplado com a bolsa remunerada deve iniciar seu trabalho a partir de novembro de 2018, 

seguindo no projeto até seu final. Além disso, deve responsabilizar-se pelas atividades e 

apresentações científicas exigidas, bem como pela participação no grupo de pesquisa. O tema mais 

específico da bolsa é o do meio ambiente do trabalho. 

 O contemplado com a bolsa voluntária deve iniciar seu trabalho a partir de dezembro de 2018, 

seguindo no projeto até seu final. Além disso, deve responsabilizar-se pelas atividades e 

apresentações científicas exigidas, bem como pela participação no grupo de pesquisa.   O tema mais 

específico da bolsa é o da terceirização. 

 O primeiro lugar ficará com a bolsa remunerada e o segundo com a voluntária. Em caso de 

necessidade, novo edital será feito. 

 
 

INSCRIÇÃO   
 Para inscrever-se, o aluno interessado deve direcionar-se à secretaria da unidade, de acordo com o 

quadro de resumo e datas e preencher um formulário com seus dados básicos, anexando seu histórico 

escolar.  

 

PROCESSO DE SELEÇÃO  



 

1- Entrevista escrita, na qual o aluno exporá seus interesses acadêmicos e no projeto, além de sua 

disponibilidade. 

2- Critérios de desempate: maior peso na entrevista escrita, tendo análise do histórico escolar em 

como critério de desempate. Em caso de persistir o empate, o aluno mais velho será escolhido. 
 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  11 a 17 de outubro de 2018 
 

LOCAL:  Secretaria  
 

SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  
Entrevista escrita: 18 de outubro de 2018, a partir das 17:30, com duração máxima 

de 2 horas. 
 

LOCAL:  Informações na Secretaria 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  Dia 23/10/2018 
 

LOCAL:  Secretaria 
 

 

 

Juiz de Fora, 11 de  outubro de 2018. 

 
 

 Profa. Dra. Karen Artur 
 


