
   

 
 

CHAMADA DE ARTIGOS – OBRA COLETIVA 

 

Brasília, 30 de dezembro de 2022. 

 

O Diretor da ENAMAT, Ministro Mauricio Godinho Delgado, juntamente ao Coordenador do 

Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro do TST, Ministro Alberto Bastos 

Balazeiro, tornam público o presente Edital de chamada de artigos jurídicos para a obra coletiva 

“Normas Regulamentadoras (NR) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho: 

Percursos para a Efetividade do Trabalho Decente”. 

O público-alvo do presente edital são Membros da Magistratura e do Ministério Público do 

Trabalho, além de Auditoras e Auditores do Ministério do Trabalho. 

Os artigos deverão ser endereçados ao e-mail do Juiz Auxiliar da Direção da ENAMAT: 

bruno.rodrigues@enamat.jus.br, até o dia 6 de fevereiro de 2023, observados os seguintes 

parâmetros: 

1. Aderência temática com a proposta indicada no título da obra. 

2. Não é necessário texto inédito, mas solicita-se que se informe onde e quando foi 

publicado anteriormente o texto, em pé de página. 

3. Pede-se que as/os autoras/autores façam suas respectivas descrições separadamente nas 

primeiras notas de rodapé, com a seguinte formatação: maior titulação (ex. 

doutora/doutor pela Universidade “X”); titulação incompleta em andamento (ex. 

doutoranda ou doutorando pela Universidade “X”); ocupação profissional; eventual 

participação em grupos de pesquisa; contato eletrônico: xxx@xxx.com; currículo lattes: 

link do currículo. 

4. Admitem-se trabalhos em coautoria (máximo 3 autores); neste caso os co-autores poderão 

ser Professores Universitários da área do direito e ou Advogados, ambos com título de, 

no mínimo, Mestre. 

5. Sobre a fonte e tamanho do texto: 

5.1) Título (centralizado, caixa alta, em negrito, tamanho 14); 

5.2) Corpo do texto: Justificado, tamanho 12; 

5.3) Tipo de Fonte: Times New Roman; 

5.4) Tamanho: dez a quinze páginas;  

5.5) Referência de citação por nota de rodapé; 
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Todos os trabalhos serão submetidos à seleção pela seguinte Comissão: Diretor da ENAMAT, 

Ministro Mauricio Godinho Delgado; Coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa 

Trabalho Seguro do TST, Ministro Alberto Bastos Balazeiro; Auxiliar da Direção da 

ENAMAT, Juiz Bruno Alves Rodrigues. 

Ao término do prazo fixado para a remessa dos artigos, os autores serão informados pela 

Coordenação da obra acerca do cronograma de publicação, estimada para o primeiro semestre do 

ano de 2023, acaso recebidos pelo menos 16 artigos na data fixada. 

 

 

 

 

Ministro MAURICIO GODINHO DELGADO 

TST – Diretor da ENAMAT 

 

 

 

 

Ministro ALBERTO BASTOS BALAZEIRO 

TST – Coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro 
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