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EMENTA: Edital de Convocação Pública nº 11/2019
Comissão Julgadora - Avaliação do item C do Projeto 6
face ao recurso submetido pela Escola Judicial
Trabalhista

O presente parecer tem por objeto a avaliação, por parte dessa Comissão,
do item C do projeto 6 , face ao solicitado através de mensagem eletrônica encaminhada
pela Escola Judicial Trabalhista em 16/12/2019, conforme transcrito abaixo:

“Prezados membros da comissão avaliadora. Tendo em vista a
decisão do diretor em acatar o recurso referente ao cronograma, o projeto de
pesquisa n. 6 voltou a se classificar no certame. Sendo assim, solicitamos a
colaboração de vocês para avaliar os demais pontos do item C do referido
projeto, qual sejam: metodologia da pesquisa, resultados esperados e previsão de
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custos. Tais itens não haviam sido avaliados pela banca, em razão da eliminação
do item cronograma”.
Nesse sentido segue abaixo a avaliação solicitada:

Projeto 6 - GÊNERO E TRABALHO NO TRT/RJ: MAPEAMENTO DAS
QUESTÕES DE GÊNERO PRESENTES NO COTIDIANO DAS MULHERES
NA JUSTIÇA DO TRABALHO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AVALIAÇÃO DO ITEM C
a) metodologia da pesquisa: 10,0 pontos. Metodologia adequada aos objetivos do
projeto:
b) resultados esperados: 8,0 pontos. Resultados compatíveis com a proposta, mas os
resultados esperados poderiam ter explorado melhor a correlação com os produtos
indicados no edital;
c) cronograma de execução: 10,0 pontos. O cronograma parece adequado.
d) previsão de custos e cronograma de pagamento: 5,0 pontos. Apesar de haver
previsão clara de custos, com rubricas separadas, não há cronograma de pagamento
discriminado no projeto.
TOTAL DE PONTOS: 33,0 pontos.
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É o parecer que submetemos à elevada consideração desta Escola Judicial do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – EJ1.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2019.

PAULO GUILHERME SANTOS PÉRISSÉ
Membro da Comissão Julgadora - Juiz do Trabalho
JOAQUIM LEONEL DE REZENDE ALVIM
Membro da Comissão Julgadora – Professor Doutor
MARCOS VINÍCIUS TORRES PEREIRA
Membro da Comissão Julgadora – Professor Doutor
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