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Olá, tudo bem? Aqui é o Erick Alves
Para quem não me conhece, sou Auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) e professor de Direito
Administrativo aqui no Direção Concursos. Sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), onde
aprendi muito sobre disciplina, organização e responsabilidade, características essenciais para quem estuda e
para quem ensina no ramo de concursos públicos. Espero, com minha experiência, ajudar você a conquistar uma
vaga como Consultor na Assembleia Legislativa do Piauí!
Nosso curso será desenvolvido em dez aulas, nas quais serão abordados os seguintes assuntos que constam
no edital do concurso da ALEPI:
01 - Servidores Públicos: princípios constitucionais, regime jurídico, provimento, acumulação, estabilidade,
reintegração, responsabilidade civil, penal, disciplinar e responsabilidade patrimonial do Estado. Cargo, emprego
e funções públicas.
02 - Dos Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, validade, eficácia, vigência.
03 - Dos Atos administrativos: espécie, exteriorização, extinção, revogação, anulação, convalidação, atos
vinculados, discricionários, inexistentes, nulos e anuláveis, de direito privado. Procedimento Administrativo:
devido processo legal.
04 - Poder regulamentar e poder de polícia: conceito, competência e limites.
05 - Licitação: conceito, finalidade, objeto, princípios, modalidades, dispensabilidade, inelegibilidade,
adjudicação, homologação e anulação.
06 - Contratos administrativos: conceitos, princípios, requisitos e execução.
07 - Serviço Público: conceitos, requisitos, remuneração, execução, centralizada e descentralizada, concessão,
permissão, autorização.
08 - Bens Públicos: conceito, classificação, aquisição, uso, imprescritibilidade, impenhorabilidade, e não oneração,
da alienação dos bens públicos.
09 - Desapropriação: conceitos, requisitos, por utilidade pública, por zona e indireta, para urbanização e
reurbanização e retrocessão. Servidões administrativas
10 - Improbidade Administrativa
As aulas serão disponibilizadas conforme o cronograma indicado no site.
O conteúdo será ministrado em PDF, composto por Teoria + Questões Comentadas + Resumo, mais
videoaulas.
Nosso curso também terá vários Testes de Direção, espécies de simulados, compostos de questões objetivas
sobre os principais pontos da matéria, para que você possa verificar o seu desempenho.

Bom, vejo você no curso!
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Bons estudos!
Prof. Erick Alves

@proferickalves
Prof. Erick Alves
(61) 99386 7450
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