Resumo de Processo Do Trabalho. 1ª e
2ª Fases Da OAB
A presente obra tem por objetivo fornecer subsídios à preparação para o
Exame de Ordem no que diz respeito ao Direito Processual do Trabalho e
à Prática trabalhista. O conteúdo está dividido em duas partes: a primeira,
destinada à 1ª fase do Exame da OAB, e a segunda, visando à
preparação do Candidato para a 2ª fase.
Na primeira parte, o conteúdo é apresentado de forma clara e sucinta,
permitido que o estudante assimile rapidamente todo o programa exigido
pela Banca Examinadora – Fundação Getúlio Vargas (FGV) – e, desta
forma, alcance a pontuação máxima nesta disciplina.
Já a segunda é reservada ao estudo da prática trabalhista. Nela, todas as
peças processuais são minuciosamente detalhadas, com o propósito de
que você saiba como identificá-las e estruturá-las com tranquilidade na
hora da prova.
Buscando o máximo aproveitamento do conhecimento adquirido, ao final
da exposição teórica foram reunidas todas as questões de exames
anteriores da OAB, para que o Candidato possa exercitar a matéria
absorvida e adaptar-se ao estilo da Banca.
Acreditamos que sem treinamento esse aprendizado teórico fica
deficitário. O diferencial deste livro é que ele reúne a teoria do Direito
Processual do Trabalho, permitindo a visualização do processo como um
todo e, assim, constrói a base de conhecimento necessária para que o
Examinando seja aprovado na 1ª fase do Exame e enfrente a preparação
para a 2ª.
Para esta etapa, apresentamos não apenas as peças e questões
resolvidas, mas procuramos criar um procedimento de pensamento que
poderá ser adotado todas as vezes que o Candidato se deparar com
essas mesmas peças ou com qualquer outra questão do Exame de
Ordem da FGV, fazendo com que ele se sinta seguro na hora da prova,

pois saberá quais são as prioridades e o que a Banca espera dele.
Esta organização foi pensada para que você possa extrair o máximo
possível de conhecimentos de cada tópico. Bom estudo!
Acesse aqui a versão completa deste livro

