EDITAL 01/2021
REGULAMENTA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA A REVISTA JURÍDICA
DA AMATRA 19, PRO LABORE, CUJA EDIÇÃO DE LANÇAMENTO SERÁ
EM HOMENAGEM AO EX-PRESIDENTE DO TRT 19, JORGE NOVA
MOREIRA.
1. FINALIDADE
A publicação tem como finalidade o lançamento da Revista Digital PRO LABORE, da AMATRA 19, visando
contribuir com a construção coletiva de um juízo crítico, capaz de debater sobre OS NOVOS DESAFIOS
NO MUNDO DO TRABALHO. As alterações legislativas, a revolução tecnológica e a as mudanças sociais
têm desafiado soluções cada vez mais efetivas na interpretação e aplicação do Direito, que merecem
ampla divulgação.
2. COMISSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
2.1. É da competência da Comissão Técnico-Científica analisar, aprovar e selecionar os artigos a serem
publicados em PLATAFORMA DIGITAL.
2.2. A Comissão Técnico-Científica é composta pela Presidente da AMATRA 19, juntamente com dois
doutores em Direito.
2.3. O principal critério de avaliação será a pertinência com o tema, sendo também avaliadas a
metodologia da pesquisa e a adequação entre a conclusão e os objetivos propostos.
2.4. Não caberá recurso ou pedido de reexame da decisão da Comissão.
3. NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
3.1. O artigo deve ser apresentado em formato Word (não sendo aceito PDF ou outros), a ser submetido
à Comissão responsável e enviado ao e-mail: amatraxix@gmail.com, com número de contato do autor.
Qualquer dúvida, enviar mensagem para o telefone (82) 99902 8487.
3.2. Poderão encaminhar artigos estudantes e profissionais da área jurídica e afins, até o dia 30.11.2021.
3.3. Além do artigo é necessário o envio da autorização, para publicação (VER MODELO DE
AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO FINAL DO EDITAL), à AMATRA XIX, devidamente assinada.
3.4. Com a submissão do artigo, o autor autoriza imediatamente pequenos ajustes técnicos e
gramaticais pela Comissão Técnico-Científica, sem nenhuma alteração do conteúdo.
3.5. O não atendimento às normas do edital implicará na recusa do artigo.
4. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS
4.1. O artigo deverá observar a seguinte formatação:
a) O texto deve ter entre 7 e 15 páginas, incluindo notas de rodapé e referências;
b) Formato Word, papel A4, fonte Times New Roman, tamanho 12;
c) Espaçamento entrelinhas 1,5;
d) Sem espaçamento antes ou depois de cada parágrafo;
e) Parágrafos justificados com recuo de parágrafo de 2,0 cm na primeira linha;
f) Margens superior e inferior de 2,0 cm, margens direita e esquerda de 3,0 cm;
g) Palavras realçadas em negrito (não utilizar itálico ou sublinhado);

h) Não numerar nem linhas, nem páginas do documento.
4.2. A seguinte estrutura deve ser seguida:
a) Título (e subtítulo, se houver) em negrito;
b) Nome do autor em caixa baixa/negrito, alinhado à direita com três espaçamentos do título e
indicação de nota de rodapé (com o símbolo *) com a respectiva qualificação acadêmica na primeira
página;
c) Resumo do artigo no idioma em que foi escrito com o máximo de 10 linhas, alinhado à esquerda e
três espaçamentos abaixo no nome do autor;
d) Palavras-chaves que sintetizem o conteúdo do texto, alinhadas à esquerda, em número máximo de 4
expressões. Fonte: tamanho 10;
e) Introdução;
f) Corpo do texto;
g) Considerações finais;
h) Referências bibliográficas, não numeradas, espaçamento simples.
4.3. Uso de referências padrões, segundo normas técnicas (ABNT).
4.4. Serão permitidas notas de rodapé curtas e com observações pontuais, devendo ser formatadas na
mesma fonte do artigo, tamanho 10, espaçamento entre linhas simples e alinhamento justificado.
4.5. Citações realizadas no corpo do texto devem seguir as normas atualizadas da ABNT; não serão
aceitas citações do tipo autor-data. As citações que ultrapassem 3 linhas devem ser feitas em parágrafo
separado, com recuo de 4 cm e sem aspas, tamanho 10; as demais deverão vir no corpo do texto, entre
aspas.
4.6. São aceitos trabalhos nos idiomas: português, espanhol, italiano e inglês observadas as respectivas
ortografias oficiais.
4.7. Será permitida a publicação em coautoria.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1. As informações apresentadas no trabalho são de responsabilidade exclusiva de seus autores.
5.2. Com a remessa do artigo para publicação segue a cessão dos direitos autorais de natureza
patrimonial.
5.3. O envio do artigo não configura obrigatoriedade da publicação, a qual será decidida pela Comissão
Técnico-Científica da AMATRA XIX. Os artigos não selecionados, desde já, estão autorizados por seus
autores a comporem o banco de dados da AMATRA 19, para eventual publicação futura.
5.4. Os palestrantes do Primeiro Webinário Internacional da AMATRA 19, realizado no dia 26.10.2021,
estão dispensados dos requisitos do edital.
Este edital está disponível no site e nas redes sociais da AMATRA 19 e das demais entidades parceiras.

Maceió, 26 de outubro de 2021

CAROLINA BERTRAND RODRIGUES OLIVEIRA
Presidente da AMATRA XIX

ANEXO 1
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO NA REVISTA PRO LABORE
Eu, _______________________________________________________, CPF ______________,
declaro ser autor(a) do artigo ____________________________________________________,
estando ciente de que todas as informações apresentadas são de minha responsabilidade.
O presente trabalho, ( ) é inédito e não está sendo submetido simultaneamente para outra
revista, ou ( ) já foi publicado em outra revista ou veículo de comunicação.
Por meio desta declaração, autorizo a divulgação do texto, independentemente do tipo de
mídia em que ocorra a publicação pela AMATRA – ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS DO
TRABALHO DA 19ª REGIAO, sem custo algum.

_________________________________________________
Local e Data
___________________________________________________
Assinatura do(a) autor(a)

