
ABAMACK – Associação dos Bacharéis da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, para incentivar a cultura jurídica entre os alunos da Faculdade de Direito Mackenzie, 
através do presente EDITAL , 
Justificando.com, nos termos do Regulamento aprovado pela sua Diretoria Executiva, realizará seu

1º CONCURSO DE REDAÇÃO
Art. 1º. Podem participar do concurso todos os estudantes do curso de graduação da Faculdade de 

Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Art. 2º. O artigo/redação/texto deverá

páginas e máximo de 20 páginas; 

Parágrafo único. Todas as demais especificações da formatação ficam 

Art. 3º. O artigo/redação/texto deverá versar sobre o fundamento e a

humanos para o desenvolvimento crítico do 

Parágrafo único. O tema poderá ser enquadrado nas mais diversas áreas e assuntos, devendo, 

um todo, abordar algum aspecto do “

Art. 4º. O artigo/redação/texto deverá ser entregue, unicamente pela via eletrônica 

(comunicacao@abamack.com.br), 

inscrição ou pagamento de taxa. 

Art. 5º. Serão premiados os cinco

I – Primeiro lugar: R$ 1.000,00 (mil reais).

II – Segundo lugar: R$ 750,00 (setecentos e 

III – Terceiro lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais).

§ 1º. Os 05 (cinco) primeiros colocados terão seus textos publicados no site

www.justificando.com e no site da ABAMACK

diploma da ABAMACK. 

§ 2º. Poderão ser ofertadas menções honrosas aos participantes.

Art. 6º. A Comissão Julgadora será composta por

resultado final do concurso até 01/12/2014.

Art. 7º. Dúvidas: comunicacao@abamack.com.br

Vicente Renato Paolillo 
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Associação dos Bacharéis da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, para incentivar a cultura jurídica entre os alunos da Faculdade de Direito Mackenzie, 
, comunica aos interessados que, com a participação do

, nos termos do Regulamento aprovado pela sua Diretoria Executiva, realizará seu

CONCURSO DE REDAÇÃO
 

Podem participar do concurso todos os estudantes do curso de graduação da Faculdade de 

Presbiteriana Mackenzie. 

O artigo/redação/texto deverá ser inédito e conter a seguinte formatação:

; II – Fonte Arial, 12, espaçamento 1,5. 

odas as demais especificações da formatação ficam a critério do candidato.

ação/texto deverá versar sobre o fundamento e a importância dos direitos 

humanos para o desenvolvimento crítico do bacharel em direito. 

poderá ser enquadrado nas mais diversas áreas e assuntos, devendo, 

, abordar algum aspecto do “caput” desse artigo. 

O artigo/redação/texto deverá ser entregue, unicamente pela via eletrônica 

@abamack.com.br), entre os dias 22/09/2014 e 03/11/2014, 

 

cinco melhores trabalhos, da seguinte forma: 

1.000,00 (mil reais). 

Segundo lugar: R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais). 

500,00 (quinhentos reais). 

primeiros colocados terão seus textos publicados no site

e no site da ABAMACK (www.abamack.com.br), 

Poderão ser ofertadas menções honrosas aos participantes. 

ulgadora será composta por membros indicados pela ABAMACK e divulgará o 

até 01/12/2014. 

comunicacao@abamack.com.br 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

Vicente Renato Paolillo - Presidente 

Apoios:  
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Associação dos Bacharéis da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, para incentivar a cultura jurídica entre os alunos da Faculdade de Direito Mackenzie, 

comunica aos interessados que, com a participação do site 
, nos termos do Regulamento aprovado pela sua Diretoria Executiva, realizará seu:  

CONCURSO DE REDAÇÃO 
Podem participar do concurso todos os estudantes do curso de graduação da Faculdade de 

conter a seguinte formatação: I – Mínimo de 5 

critério do candidato. 

importância dos direitos 

poderá ser enquadrado nas mais diversas áreas e assuntos, devendo, como 

O artigo/redação/texto deverá ser entregue, unicamente pela via eletrônica 

 independentemente de 

primeiros colocados terão seus textos publicados no site do Justificando.com: 

, além de receberem um 

membros indicados pela ABAMACK e divulgará o 
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