CHAMADA DE TEXTOS
“Caderno do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho – Volume III”
PERÍODO DE SUBMISSÃO: 05/12/2017 a 28/02/2018

A Coleção Cadernos do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho é resultado do
Convênio firmado entre o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) e o Ministério do Trabalho (MTb) com vistas à executar o
Projeto de Desenvolvimento de Instrumentos e Atualização dos Indicadores de Apoio à
Gestão de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda. Em particular, a coleção
faz parte da estratégia de estruturação da Rede Observatórios do Trabalho em torno do
Observatório Nacional do Mercado de Trabalho (ONMT/MTb).
A primeira edição do Caderno reuniu artigos sobre políticas públicas de emprego,
trabalho e renda e os desafios e transformações do mercado de trabalho brasileiro
apresentados no XIV Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho
(Abet), realizado em setembro de 2015. O segundo volume apresentou as estratégias de
produção de informações de Observatórios do Trabalho participantes da Rede.
Para o terceiro volume propõe-se ampliar as temáticas abordadas, a partir de duas
dimensões: a) análises de comportamento do mercado de trabalho local e territorial que
tenham em vista subsidiar a gestão das políticas públicas de emprego, trabalho e renda
no âmbito de estados e municípios; b) utilização de dados e estatísticas para análise e
intervenção no ciclo de políticas públicas de emprego, trabalho e renda. Este escopo
pretende incentivar a participação dos membros da Rede Observatórios do Trabalho, que
desenvolvem estudos de diferentes temáticas e sob diferentes pontos de vista e de
incidência sobre as políticas públicas. Além disso, pretende-se articular, a produção dos
artigos do caderno com a realização do terceiro Seminário da Rede Observatórios do
Trabalho, originalmente previsto para o final de fevereiro de 2018, possibilitando a
socialização dos resultados na ocasião.
Espera-se que essa publicação contribua para a articulação e a integração dos diferentes
atores, para o aprofundamento do conhecimento em torno de temas ligados ao mundo do
trabalho e para o desenvolvimento metodológico dos Observatório do Trabalho.

Período de submissão: [05/12/2017 – 28/02/2018]
Textos Aceitos:
a) Artigos
Artigos resultantes de pesquisas ou relatos de experiências concluídas ou em
andamento, desde que possuam resultados parciais consolidados. Os artigos serão
apreciados pelo Comitê Técnico e poderão ser aprovados, aprovados com alterações
ou rejeitados.
b) Nota metodológica
Nesta seção são aceitos textos que discutem possibilidades metodológicas e
investigativas de fontes de pesquisas, de acervos constituídos, bem como, de bases
de dados já conhecidas ou em desenvolvimento.
Submissões deverão ser realizadas eletronicamente no endereço eletrônico:
observatorios@dieese.org.br.
Cabe aos Editores a decisão referente à oportunidade da publicação dos
trabalhos recebidos.

Normas de Publicação:
Os artigos deverão ter até 15 páginas em fonte Times New Roman 12, com
espaço 1.5, margens de 2,5 cm, parágrafo 1,5 cm (primeira linha), formato
A4. As notas devem ser colocadas no final da página, podendo constar de
referências bibliográficas e/ou comentários críticos.
Os artigos deverão ser acompanhados de resumo e com o máximo 10 linhas e
de três palavras-chave em português.
O artigo deverá ser apresentado considerando a seguinte ordenação: a) título
do trabalho centralizado e em negrito; b) logo abaixo nome(s) do(s)
autor(es) alinhado à esquerda; c) caso o trabalho/pesquisa tenha apoio
financeiro de alguma instituição, esta deverá ser mencionada em uma nota
de rodapé indicada com o símbolo “*”; d) instituição em que atua/m. Caso
deseje, o(s) autor(es) poderá(ão) incluir seu email; e) resumo com palavraschave; f) o artigo propriamente dito.
As citações de até três (3) linhas deverão vir entre aspas no corpo do texto. As
citações de mais de três linhas devem vir destacadas, sem aspas, com recuo
à esquerda de 2 cm, com espaço entre linhas simples e com letra tamanho
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11; ambas seguidas das devidas notas indicativas. As eventuais
intervenções no meio de uma citação (cortes indicados por reticências ou
introdução de termos) devem ser colocadas entre colchetes.
Os textos poderão ser apresentados com até 3 (três) ilustrações, tabelas ou
gráficos com as fontes devidamente mencionadas.
Os textos enviados para a seção “Fontes, arquivos e bases de dados” terão, no
mínimo, 2 (duas) páginas.
Normatização das notas cf. NBR 6023: SOBRENOME, Nome. Título do livro
em itálico: subtítulo.
edição, Cidade: Editora, ano, p. ou pp;
SOBRENOME, Nome. Título do capítulo ou parte do livro. In: Título do
livro em itálico. edição, Cidade: Editora, ano, p. x – y; SOBRENOME,
Nome. Título do artigo. Título do periódico em itálico. Cidade: Editora,
vol., fascículo, p. x-y, ano.
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