SEMINÁRIO TEMÁTICO
Revisão de questões da 1ª fase da OAB:
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
Segundas e quartas-feiras: 17h às 18h30
I - Professor: Thiago Loures Machado Moura Monteiro
II - Tema Geral: Revisão sobre questões fechadas da primeira fase do exame da OAB, em direito do
trabalho e processo do trabalho.
III - Objetivos: compreender a metodologia das questões da prova de 1ª etapa da OAB; revisar o
conteúdo de direito material e processual do trabalho; aprimorar revisar o conteúdo de direito material do
trabalho.
IV - Temas específicos: Relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, eventual, temporário e
avulso; Estágio; Empregado: conceito e requisitos; Altos empregados, trabalhadores intelectuais,
exercentes de cargos de confiança e trabalhador hiperssuficiente. 10.2 Os diretores e os sócios. 10.3 Mãe
social; Empregado doméstico: conceito, caracterização. Direitos. Emenda Constitucional 72/13 e Lei
Complementar 150/15; Empregador: conceito, caracterização; Os poderes do empregador no contrato de
emprego: diretivo, regulamentar, fiscalizatório e disciplinar; Grupo econômico por subordinação e
coordenação; Sucessão de empresas e de empregadores. Conciliação. Homologação de acordo
extrajudicial. Resposta do reclamado. Provas: princípios, ônus e espécies. Documentos: oportunidade de
juntada. Incidente de falsidade. Perícia: dinâmica e responsabilidade pelos honorários. Testemunhas:
quantidade, contradita, compromisso, acareação e multa. O informante. Sentença nos dissídios
individuais. Honorários advocatícios.
V - Justificativas: Em razão dos sucessivos adiamentos em um novo exame da OAB, mostra-se útil um
estudo revisional das questões de primeira fase, para continuidade dos estudos e aprimoramento da
performance no exame, quando for marcada a nova primeira etapa.
VI - Metodologia: aulas expositivas e dialogais.
VII - Avaliação: participação nas aulas; realização de uma avaliação, no último encontro.
VIII - Carga horária: 18 (dezoito) horas/aula – 01(um) crédito acadêmico.
IX - Cronograma: 12 encontros
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias do seminário
14,16, 21,23, 28, 30
05,26, 28
04, 09,11

X – PARTICIPANTES: O intensivo é para alunos matriculados nos períodos: 7º, 8º, 9º e 10º.
XI – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 24/08 de 2020, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 02/09 a 08/09 de 2020, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de 210,00 (duzentos e dez reais)
Ø À vista: o custo total será incluído no boleto de novembro de 2020.
Ø A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
novembro e dezembro de 2020.
ØO 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.
XII – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar

