Resumo de Manual de Direito
Administrativo
“Em atenção ao convite dos autores Alberto Shinji Higa, Marcos Pereira
Castro e Simone Zanotello de Oliveira, coube-nos a tarefa de apresentar a
obra Manual de Direito Administrativo, publicada pela respeitável Editora
Rideel, cujo trabalho é resultado da sólida experiência acadêmica dos
autores adquirida ao longo dos anos no exercício da docência em
Faculdades de Direito, notadamente na disciplina de Direito
Administrativo; soma-se aos conhecimentos teóricos dos autores a rica
experiência profissional de cada um deles no âmbito da Administração
Pública; alberto Higa e Marcos Pereira Castro, ambos há anos atuando
como Procuradores do Município de Jundiaí, após regular ingresso por
concurso público, e Simone Zanotello de Oliveira, também servidora
pública de carreira efetiva, e, atualmente, exercendo o cargo de Gestora
da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas, nomenclatura
adotada na esfera daquele Município para o cargo de Secretário
Municipal. O objeto da obra que ora vem a lume chega em boa hora, à
vista do farto conteúdo apresentado, no que toca aos temas essenciais da
disciplina de Direito Administrativo, cuja preocupação com a didática da
matéria se revela contemplada com a inserção de mapas mentais,
quadros-resumo e questões ao final de cada capítulo, tudo para fins de
melhor compreensão e fixação dos conteúdos apresentados. (.) O
trabalho, como se infere da sua leitura, foi elaborado com grande
preocupação teórica e prática, à vista, como acima dito, da experiência
profissional e acadêmica de cada um dos autores, de modo que não tenho
dúvida de que o presente trabalho despertará interesse de todos que
militam no direito, notadamente dos acadêmicos de Direito; por essas
razões, o Manual de Direito Administrativo é obra que, com grande
satisfação, apresento e recomendo aos leitores.” DESTAQUES: •
Palavras-chave em destaque • Abordagem completa dos principais temas
da disciplina • Esquemas, quadros-resumo e questões comentadas.
Acesse aqui a versão completa deste livro

