
21 º CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO E 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 
 
 

EDITAL N. 01/2021 
(PROAD n. 12078/2021) 

 
 
 
A Comissão do Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e a 

Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região vêm, por meio deste 

Edital, tornar público o processo de seleção de artigos para apresentação no 21º Congresso 

Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, a ser realizado nos dias 7 e 8 de 

outubro, no modelo online. 

Os interessados poderão enviar para seleção artigos inéditos com o tema: “A pandemia e 
seus reflexos no mundo do trabalho”, conforme abaixo estabelecido. 

1. Público-alvo: 

Estudantes de graduação e pós-graduação em Direito (comprovar a condição no ato de envio 
do artigo). 

2. Da inscrição e das condições: 

A inscrição deverá ocorrer até 30 de julho de 2021; o texto deverá ser enviado por e-mail 

para o endereço eletrônico revistadotribunal@trt15.jus.br, indicando o título “Edital n. 
1/2021”. 

Os artigos deverão ter entre 7 (sete) e 15 (quinze) laudas, incluindo notas de rodapé e 

referências, redigidos em português (ortografia oficial), e em arquivo editável. 

Os parágrafos devem ser justificados, com recuo de 2cm na primeira linha, com títulos e 

subtítulos em caixa alta e centralizados, além de entrelinha de 1,5cm. As margens superior e 

inferior devem ser configuradas com 2cm e as laterais com 3cm. 

O tamanho do papel deverá ser A4 e a fonte a ser utilizada "Times New Roman", tamanho 
12. Tabelas, figuras e quadros deverão ser elaborados em arquivo próprio e inseridos, no 
devido local, no corpo do texto. 

Os artigos deverão conter separadamente no início do texto: resumo de até 100 (cem) 
palavras e palavras-chave (de três a cinco palavras). Também deverá constar breve curriculum 

da formação acadêmica de seu autor. 

Para detalhes sobre a elaboração de citações e referências, ver Normas para confecção das 

Publicações da Escola Judicial (https://trt15.jus.br/institucional/biblioteca/normas-para- 

publicacoes). 

Os editores, no processo de preparação e revisão para a publicação, poderão corrigir 
aspectos formais dos artigos e eventuais inconsistências gramaticais. 

3. A seleção dos trabalhos e a escolha dos autores serão feitos por uma comissão técnica 

sob a coordenação da Editora-Chefe da Revista do Tribunal, e até o dia 10/9/2021 as respostas 

serão enviadas por e-mail e publicadas, na página eletrônica deste Regional 

(https://trt15.jus.br/institucional/escola-judicial/call-papers) e do Congresso. 

 

Todos os artigos escolhidos poderão ser publicados na Revista do Tribunal posterior à edição 

do 21º Congresso ou em edições futuras, ou, ainda, em outros materiais produzidos por este 

Regional, a critério do Conselho Editorial. 



O autor do artigo compromete-se a não remeter seu trabalho para outras publicações durante o 

ano de 2021. 

4. Da apresentação no Congresso: 

a) serão escolhidos até 3 (três) artigos para a apresentação do seu resumo durante o evento, e 

b) a inscrição dos trabalhos para o presente edital importa em autorização irrestrita de uso da 
imagem e cessão de direitos autorais pelo autor. 

 
 
 
 
 

ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA 
Desembargadora Presidente do Tribunal 
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