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EDITAL DE BOLSISTAS 
CURSO "JULGAMENTO COM PERSPECTIVA INTERSECCIONAL DE GÊNERO” 

 
 
A Escola Nacional Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Enamatra) torna 
público o processo seletivo para oferta de bolsas de estudos para o Curso "Julgamento 
com Perspectiva Interseccional de Gênero", coordenado pelas Doutoras Patrícia 
Maeda e Regina Stela Corrêa Vieira. 
 
O curso possui carga horária de 20 (vinte) horas e ocorrerá, no formato virtual, entre 
09 de maio e 04 de julho de 2022, com aulas às segundas-feiras, das 19h às 21h.  
 
1. DAS BOLSAS 
 
Serão ofertadas 02 (duas) bolsas de estudo na modalidade de isenção integral do valor 
do curso.  
 
2. DOS REQUISITOS 
 
São elegíveis para recebimento da bolsa estudantes de cursos de pós-graduação stricto 
sensu (mestrado ou doutorado) em Direito, com disponibilidade de 04 (quatro) horas 
semanais de dedicação. 
 
Como contrapartida, as(os) bolsistas deverão fazer as transcrições relativas às aulas 
ministradas e colaborar com as coordenadoras para sistematização do conteúdo e 
preparação de publicação derivada do curso.  
 
3. DA INSCRIÇÃO  
 
As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail 
secretariaenamatra@anamatra.org.br, contendo as seguintes informações e 
documentos:  
 

● Nome da(o) candidata(o), CPF, telefone, titulação e instituição; 
● Comprovante de matrícula no mestrado ou doutorado;  
● Carta de intenções em uma lauda, na qual sejam apresentadas as razões pelas 

quais gostaria de participar do curso.  
 
O período de inscrições vai de 26 de abril a 10 de maio de 2022.  
 
Não serão aceitas inscrições fora do período estipulado ou com ausência de 
informações e/ou documentos exigidos.  
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4. PROCESSO SELETIVO  
 
O processo seletivo ocorrerá por meio da análise da documentação apresentada 
pelas(os) candidatas(os), podendo haver convocação para entrevistas (virtualmente) 
caso a coordenação entenda necessário.  
 
5. RESULTADOS  
 
A divulgação do resultado será feita no dia 12 de maio de 2022, com o início das 
atividades em 16 de maio de 2022.  
 
 

Brasília, 26 de abril de 2022. 
 

 

 

 

 


