
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção de São Paulo

CONCURSO DE MONOGRAFIA
Prêmio Maria Augusta Saraiva

TEMA:
“A Proteção Constitucional dos Direitos da Mulher:

Igualdade Real Diferente da Realidade Fática ”

REGULAMENTO

INSCRIÇÕES: impreterivelmente, até 28 de Setembro de 2007.
PARTICIPAÇÃO: Poderão participar as advogadas e estagiárias inscritas na
Seccional e nas Subsecções da OAB Paulista.
Estão proibidas de participar do presente concurso: funcionárias da OAB SP, bem
como quaisquer membros ou colaboradoras da Comissão da Mulher Advogada da
OAB SP e demais Subsecções, inclusive seus parentes até 3º (terceiro) grau.

APRESENTAÇÃO

Cada candidata poderá apresentar uma monografia, digitada em papel tamanho
A4, branco, em fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre linhas, 2 cm
de margem esquerda e direita, de um só lado da folha, com no mínimo 50
(cinqüenta) folhas, em duas cópias iguais;

As obras deverão ser inéditas, isto é, nunca antes publicadas;

Deverão constar na primeira folha: o nome completo da participante, o tema e o
título da monografia. A monografia deverá ser colocada, sem dobrar, em um
envelope grande, em duas cópias, contendo, ainda, um envelope menor, lacrado,
no qual deverá ser depositada uma ficha com o nome da participante, data de
nascimento, números de OAB (Advogadas ou Estagiárias), CPF, RG, endereço
residencial, telefone, fax (se houver), cidade, CEP, sigla do Estado e o título da
monografia. Em ambos os envelopes deverão vir sobrescritos: Concurso de
Monografia da OAB SP – Prêmio Maria Augusta Saraiva — A/C Comissão da
Mulher Advogada, sem identificação da participante. A monografia e as cópias não
serão devolvidas às autoras após o Concurso.

ENTREGA DOS TRABALHOS

Na sede Administrativa da OAB SP: Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo,
Capital, CEP 01016-900, ou via CORREIO, para o endereço acima, até o dia 28
de Setembro de 2007, servindo como comprovante do prazo a data de postagem.



ENTREGA DOS PRÊMIOS

A Festividade de Entrega dos Prêmios dar-se-á no dia 25 de outubro de 2007, às
19 horas, no Salão Nobre da OAB SP, na Praça da Sé, 385 – 1º andar, São Paulo,
Capital, quando a Comissão Julgadora declarará as vencedoras e promoverá a
entrega dos prêmios e o coquetel de congraçamento;

Premiação: os nomes das vencedoras serão publicados no site da OAB SP, sendo
que as três primeiras colocadas receberão, respectivamente, os prêmios descritos
abaixo em forma de livros publicados pela Editora Saraiva. À época da premiação,
a Editora Saraiva entregará a cada uma das vencedoras uma carta citando o valor
do prêmio, com o prazo de validade do mesmo, juntamente com catálogos, lista de
preços e locais onde os livros poderão ser escolhidos;

Comissão Julgadora: a Comissão Julgadora específica será composta,
necessariamente, por 3 (três) juristas de notório saber, não integrantes de
qualquer Comissão da Seccional Paulista da OAB, que serão nomeadas em 29 de
setembro de 2007, sendo mantidos seus nomes em sigilo até a divulgação dos
resultados, e deverá, em 15 dias (a contar da data de encerramento das
inscrições), indicar as candidatas vencedoras, não cabendo nenhum recurso
quanto à seleção final;

Critérios de Avaliação: os critérios de avaliação adotados pela Comissão serão os
de originalidade e atualidade do tema abordado; qualidade artística e literária, bem
como domínio da Língua Portuguesa. A simples inscrição e entrega dos trabalhos
confirmará a concordância das participantes com as normas do Regulamento.

Resultados: Os trabalhos premiados ficarão à disposição para livre consulta na
Biblioteca Central da OAB SP, resguardados os direitos autorais de suas
idealizadoras.

Os casos omissos neste edital serão resolvidos em única instância pela Comissão
Julgadora do Concurso.

PREMIAÇÃO

As monografias selecionadas entre as participantes do Concurso de Monografia
da OAB SP, cujo tema é A Proteção Constitucional dos Direitos da Mulher:
Igualdade Real diferente da Realidade Fática, serão premiadas na seguinte
ordem:

1º lugar — R$ 2.000,00 (em forma de livros publicados pela Editora Saraiva) +
Placa Comemorativa + DVD do evento
(entregue após 15 dias do evento)

2º lugar — R$ 1.500,00 (em forma de livros publicados pela Editora Saraiva) +
Placa Comemorativa + DVD do evento;



3º lugar — R$ 1.000,00 (em forma de livros publicados pela Editora Saraiva) +
Placa Comemorativa + DVD do evento.

PROMOÇÃO
COMISSÃO DA MULHER ADVOGADA DA OAB SP

Presidente: Dra. Helena Maria Diniz
EDITORA SARAIVA

COORDENADORIA DA CIDADANIA E EDUCAÇÃO FAMILIAR
Dra. Dalila Bezerra de Menezes Giannini

APOIO
DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS DA OAB SP

Diretor: Dr. Umberto Luiz Borges D’Urso

DR. LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO
Presidente da OAB SP


