
EDITAL DO CONCURSO DE MONOGRAFIA IASP 2007

O IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo, associação civil de fins não
econômicos fundada em 29 de novembro de 1874, com sede social à Rua Líbero
Badaró, 377, 26º andar, CEP: 01009-906 – Centro – São Paulo/SP, objetivando o
estudo do Direito, a difusão dos conhecimentos jurídicos e o culto à Justiça, na
forma do inciso I do art. 6º do seu Estatuto Social e, ainda, de acordo com o
Regulamento Geral promove o presente CONCURSO DE MONOGRAFIA, regido
pelas seguintes disposições:

Tema: “SÚMULA VINCULANTE E REPERCUSSÃO GERAL: NOVOS
INSTITUTOS DE DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL”

Requisitos:

a) Autoria individual;
b) Original;
c) Inédito;
d) Um trabalho por candidato

Categorias: Bacharéis em Direito e Estudantes de Direito (graduação).

Entrega do trabalho: até a data de 11 de dezembro de 2007

Formas de entrega do trabalho:

I - Poderá ser entregue diretamente na sede do IASP, em Secretaria,
pessoalmente ou por portador, mediante protocolo de recebimento;

II - Poderá ser remetido via postal, por meio de carta com aviso de recebimento;

III – Poderá ser remetido via e-mail, para o endereço eletrônico
monografia@iasp.org.br, com notificação de recebimento, e arquivo em formato
PDF.

Anonimato: de forma a preservar o anonimato, o trabalho não poderá ser
identificado, devendo o candidato, em quaisquer das formas de entrega da
monografia, obrigatoriamente utilizar-se de pseudônimo.

Informação importante: independentemente da forma da entrega da monografia,
o candidato deverá encaminhar à Secretaria do IASP envelope fechado contendo
seu nome completo, qualificação, endereço e telefone para contato. O envio
deverá ser feito pelo correio para o endereço IASP constante do presente edital, e,
no campo destinado ao “rementente”, o candidato lançará o mesmo pseudônimo
que fez constar da monografia.



Formatação do texto: Os trabalhos deverão ter no mínimo 100 páginas, para a
categoria “bacharel” e 50 páginas, para a categoria “estudante”, observados os
critérios de publicação da ABNT.

Cessão de direitos autorais: O candidato, de forma irrevogável e irretratável,
cede o direito autoral do seu trabalho ao Instituto dos Advogados de São Paulo.

Premiação:

a) Categoria “bacharel”: para o 1º classificado, publicação do trabalho; para o 2º
classificado, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e para o 3º classificado, o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) categoria “estudante”: para o 1º
classificado, freqüência em cursos promovidos pelo IASP durante o ano de 2008 e
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); para o 2º classificado, freqüência em
cursos promovidos pelo IASP durante 1 (um) semestre e R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), e para o 3º classificado, o valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

São Paulo, agosto de 2007

Maria Odete Duque Bertassi
Presidente do IASP


