Intensivo para 2ª etapa da OAB – Direito doTrabalho
XVII Exame da OAB
(Válido como seminário temático)
Sábados: 08h às 15h
I - Professor: Thiago Loures Machado Moura Monteiro
II - Tema Geral: Intensivo sobre peças de Direito do Trabalho, abordando Direito Material e Direito
Processual do Trabalho, no intuito de colaborar com um bom desempenho no XXVII Exame da OAB.
III - Objetivos: analisar o edital do XXVII Exame da OAB, compreendendo o que seria identificação de
peça e quais remissões podem ser feitas no Código; identificar as principais peças cobradas em Direito do
Trabalho; trabalhar as peculiaridades das principais peças cobradas no Exame de Direito do Trabalho;
discutir pontos relevantes tanto do direito material, quanto do direito processual do trabalho.
IV - Temas específicos: Análise do edital do XXVII Exame; O papel do índice remissivo; Petição inicial
simples; Petição inicial com tutela de urgência; Petição inicial sobre profissão regulamentada por lei
específica.; Consignação em pagamento; Mandado de segurança; Ação Rescisória; Defesas indiretasExceção de incompetência (art. 800 CLT); Defesa Direta- Contestação; Reconvenção; Recurso Ordinário;
Agravo de instrumento; Recurso de Revista; Peças na execução- embargos à execução/ agravo de
petição; Simulado de questões abertas.
V - Justificativas: Em razão das alterações advindas com a lei 13.467/17 (reforma trabalhista), se mostra
necessário um intensivo a fim de complementar os estudos, preparando melhor os alunos, para a 2ª fase
da OAB.
VI - Metodologia: aulas expositivas e dialogais.
VII - Avaliação: participação nas aulas; realização de um simulado de questões abertas sobre direito
material e processual do trabalho.
VIII - Carga horária: 18 (dezoito) horas/aula – 01(um) crédito acadêmico.
IX - Cronograma: 03 encontros, das 08:00 às 15:00 (com um intervalo de 12h às 13h).
Mês
Outubro
Novembro

Dias de aulas
06,20
10

X – PARTICIPANTES: O intensivo é para alunos matriculados nos períodos: 8º, 9º e 10º.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 26/08 de 2018, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 01/09 a 06/09 de 2018, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de OUTUBRO.
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
OUTUBRO e NOVEMBRO de 2018.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar
o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.

XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

