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FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

GRUPO DE ESTUDOS DE DIREITO CONTEMPORÂNEO DO 

TRABALHO E DA SEGURIDADE SOCIAL – (GETRAB-USP) 

 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO – 2017 

Professor Coordenador: Professor Titular Nelson Mannrich 

 

O Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social 

(GETRAB-USP), aprovado pela Comissão de Pesquisa da Faculdade de Direito da USP (Proc. 

2017.1.914.2.7), torna público o edital de abertura do processo seletivo para ingresso de novos 

integrantes às atividades do Segundo Semestre do ano de 2017. O GETRAB-USP tem como 

objetivo realizar debates e pesquisas acadêmicas que envolvam relações contemporâneas do 

Direito do Trabalho (relações individuais do trabalho, relações coletivas de trabalho e direito 

da seguridade social), com ênfase nos estudos do direito do trabalho comparado. Pretende-se, 

com as atividades do Grupo, dar amplitude e visibilidade a um trabalho de pesquisa já 

consolidado e atuante, que busca maior diálogo entre as fontes de produção da norma 

trabalhista, inclusive de outros países. O GETRAB-USP busca, dessa forma, contribuir para 

uma nova forma de se pensar os problemas laborais locais e globais. 

 

ATIVIDADES DO SEMESTRE 

As atividades do Segundo Semestre de 2017 serão desenvolvidas em 04 (quatro) 

reuniões, das 17h às 21h, todas na Faculdade de Direito da USP, em sala a ser informada 

oportunamente, nas seguintes datas e propostas de tema: 

 

- 31/08 – (Tema: Processo do trabalho e a reforma trabalhista); 

- 05/10 – (Tema: Direito individual do trabalho e a reforma trabalhista); 

- 09/11 – (Tema: Direito Coletivo do trabalho e a reforma trabalhista); e 

- 07/12 – (Tema: Repercussões previdenciárias e reforma trabalhista). 
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NÚMERO DE VAGAS 

São oferecidas 10 vagas para os alunos de graduação da Faculdade de Direito da USP 

(Largo São Francisco - a partir do 2º ano) e 5 vagas para alunos de cursos de pós-graduação e 

bacharéis em direito (pesquisadores externos). 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições terão início no dia 10 de agosto de 2017 e término em 20 de agosto 

de 2017, através do envio do (i) curriculum lattes e de (ii) carta de motivação, de uma página, 

contendo a indicação dos motivos para participação no grupo de pesquisa.  

 

Os documentos deverão ser encaminhados para o e-mail: getrab.usp@gmail.com. 

O resultado do processo de seleção será divulgado individualmente, através de e-mail, no dia 

25 de agosto de 2017. 

 

São Paulo, 04 de agosto de 2017 

 

 

Professor Titular Nelson Mannrich 

Professor Coordenador do GETRAB-USP 


