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1 vaga de BOLSISTA VOLUNTÁRIO 

DIREITO DO TRABALHO  

 

Projeto: Concepções de direito do trabalho em disputa nas 

interpretações judiciais em tempos de reformas 

Coordenação: Profa. Dra. Karen Artur 

 

Objetivos do trabalho do bolsista:  Com as mudanças impostas pela 

reforma trabalhista de 2017 e seus desdobramentos, o Direito do 

Trabalho tem sido descaracterizado em sua vertente protetora  e tem 

promovido argumentos economicistas em detrimento de argumentos de 

justiça. Para desenvolver a pesquisa, o aluno deverá  realizar pesquisa 

empírica em decisões do STF e do TST, bem como na literatura jurídica 

e sociológica, em três aspectos centrais dentro desse contexto. O 

primeiro refere-se aos desafios impostos à construção de uma ordem 

social e econômica pautada na valorização do trabalho digno trazidos 

com a ampliação de contratos atípicos e de novas formas 

organizacionais do trabalho. O segundo aspecto envolve os limites do 

sentido da prevalência do negociado sobre o legislado sem o 

estabelecimento da autonomia  coletiva plena. Por sua vez, o terceiro 

aspecto refere-se à tensão para a realização dos mandamentos 

constitucionais relativos à saúde e segurança do trabalhador. 

 

 

 Critérios: 

- Disponibilidade de trabalhar no projeto pelo prazo de um ano, bem como em 

apresentações de resultados. 

-Disponibilidade de participação, além da própria pesquisa, em atividades como a 

participação em grupo de estudos e pesquisa. 

 

 Processo de seleção: 

 



ENVIO, para o email:karenartur2014@gmail.com,  ATÉ  DIA 18.08.2020, às 23:59, 

com o assunto SELEÇÃO BOLSISTA 2020 e os seguintes documentos, além  de 

seu email no corpo da mensagem: 

-- Carta com motivação de  2 páginas explicando o interesse na área,   razões para 

fazer a pesquisa, quais as atividades acadêmicas e profissionais tem desenvolvido e  se 

tem disponibilidade de  realizar as atividades pelo prazo de um ano, além do que for 

necessário para  produzir resultados. 

-  DISSERTAÇÃO de 5 páginas –  sobre o tema Direito do Trabalho e Terceirização 

- HISTÓRICO  ACADÊMICO 

-ENTREVISTA googlemeet (link enviado para seu email) no dia  21.08.2020. 

-Resultado: publicado em redes sociais.  

 

Juiz de Fora,  11  de agosto de 2020 


