
37º ENAFIT - ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO 

ARACAJU/SE - 2019 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

  

A Comissão Organizadora do 37º ENAFIT – Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do 

Trabalho - torna pública a realização de Concurso de Artigos Científicos, que 

obedecerá aos requisitos constantes deste Regulamento. 

  

1. TEMA 

“O DIREITO DO TRABALHO SOB A ÓTICA DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS, À SAÚDE E À 

SEGURANÇA DO TRABALHADOR, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

HUMANA, PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988”. 

 

2. PARTICIPAÇÃO 

Podem participar do Concurso os Auditores-Fiscais do Trabalho, ativos ou 

aposentados, filiados ao Sinait, como autor ou coautor do artigo. 

  

3. APRESENTAÇÃO 

O artigo científico deverá conter o título, nome do autor ou autores, um resumo de no 

máximo 1.400 caracteres e palavras-chave/descritores (mínimo de três e máximo de 

cinco). O texto deve ser apresentado na forma de um artigo científico. 

  

4. REGRAS 

4.1 Somente serão aceitos textos inéditos, que não tenham sido publicados 

anteriormente, no todo ou em parte. 

4.2. O texto deve seguir as regras da ABNT para a redação de artigos científicos e ser 

digitado no programa Word, fonte Times New Roman, corpo 12 (doze), devendo 

conter no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) laudas, excluindo-se a página do 

título, o resumo e a página das referências. 



4.3. As referências devem ser digitadas na fonte Times New Roman, corpo 11 (onze), 

com espaçamento simples entre as linhas. Devem vir no fim do trabalho e seguir as 

normas da ABNT 6023 para trabalhos científicos. 

4.4. Cada Auditor-Fiscal do Trabalho poderá inscrever apenas 1 (um) artigo, como 

autor ou coautor. 

  

5. INSCRIÇÕES 

5.1 A inscrição – Anexo do Regulamento – será feita no e-

mail concursoartigos@enafit.com.br, acompanhada do artigo científico. 

5.2 O candidato não deverá identificar no corpo do artigo científico, de qualquer 

forma, a autoria do trabalho, sob pena de eliminação.  

5.3 Fica permitida a inscrição de artigo científico elaborado em grupo, observado o 

item 4 deste Regulamento. 

5.4 Os artigos deverão ser enviados para o e-mail concursoartigos@enafit.com.br, e 

o recebimento será confirmado no mesmo endereço eletrônico utilizado para o envio. 

5.5. A revisão ortográfica e gramatical é de responsabilidade do(s) autor(es). 

  

6. PRAZO DE ENTREGA 

Até as 18 horas do dia 05 de novembro de 2019. 

  

7. COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO 

Caberá à Diretoria Executiva Nacional – DEN do SINAIT constituir a Comissão Julgadora 

do Concurso. 

  

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. Cumprimento dos requisitos do presente Edital, consistência do objeto abordado, 

adequação ao tema, organização de acordo com as normas técnicas da ABNT, 

capacidade de síntese, clareza da apresentação, observâncias das regras ortográficas e 

gramaticais e contribuição ao desenvolvimento da Auditoria-Fiscal do Trabalho e à 

proteção ao trabalhador. 

8.2. Os integrantes da Comissão Julgadora do Concurso não terão acesso ao nome dos 

candidatos previamente, nem durante o julgamento dos artigos.  
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9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação dos vencedores dos artigos científicos premiados ocorrerá durante o 

37º ENAFIT. 

 

10. PREMIAÇÃO 

Os autores dos 3 (três) melhores artigos científicos receberão os seguintes prêmios:  

1° lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais); 

2° lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

3° lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

  

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Fica reservado ao Sinait o direito de publicação e divulgação, total ou parcial, dos 

trabalhos inscritos. 

11.2 Ao inscrever-se, o autor aceita, explicitamente, o presente Regulamento, assim 

como reconhece a soberania da Comissão Julgadora do Concurso.  

11.3 É vedada a participação de integrantes da Diretoria Executiva Nacional – DEN. 

11.4 Das decisões da Comissão Julgadora do Concurso não caberá recurso. 

11.5 O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento ocasionará a 

eliminação do artigo inscrito. 

11.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora do Concurso, 

mediante votação por maioria simples. 

  

 

 

 

 

 

 

       
       Carlos Fernando da Silva Filho 
              Presidente do SINAIT 

 
Maria Mazzarello Andrade de Mendonça 
           Presidente do 37º ENAFIT 



 

CONCURSO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

37º ENAFIT – 2019 

ARACAJU/SE  

  

ANEXO - FICHA DE INSCRIÇÃO/TERMO DE COMPROMISSO  

  

1. Identificação do autor e coautores (se houver) 

Nome: ______________________________________________________________  

Cédula de Identidade: ______________________ Órgão Expedidor: _____________  

CPF: ______________________  

Endereço: ____________________________________________________________ 

Bairro: _____________________ Cidade: __________________  

Estado: _____________________ CEP: ______________  

Telefone celular: (___)__________________ 

WhatsApp:(___)________________________  

e-mail: ______________________________________________________________  

  

Ao assinar a presente ficha de inscrição no Concurso de Artigos Científicos do 37º 

ENAFIT autorizo a utilização do trabalho, conforme os termos do Regulamento do 

referido Concurso.  

  

Local_______________,____ /__________________/2019. 

 

Assinatura:____________________________________________ 

 


