Resumo de Direito Administrativo
Trata-se de estudo de envergadura, emanado de mentes que conhecem a
teoria e a prática do objeto científico. Daí a forma didática, clara e objetiva
como os temas são expostos.
O grande diferencial desta obra é fruto da capacidade de os autores
tratarem de temas áridos, complexos, em linguagem direta e simples, sem
perda da profundidade do conteúdo. Houve o cuidado de facilitar, ainda
mais, a compreensão dos institutos mediante a inserção de diversos
quadros sinóticos, também no próprio corpo do texto, resumindo-se
graficamente os pontos cruciais da matéria.
Veja-se, ainda, que vinculam diversos assuntos entre si, mostrando ao
leitor como os variados temas do Direito Administrativo se interconectam
formando um todo unitário e coerente. Assim, esta singular obra
corresponde a um importante marco para a doutrina administrativista, para
aqueles profissionais que aplicam as regras do Direito Administrativo, para
os estudantes e para todos aqueles cidadãos que pretendem ingressar na
Administração Pública pela via republicana do concurso público.
Valdecir Fernandes Pascoal Presidente da Atricon e ConselheiroPresidente do TCE/PE A obra veio atender ao anseio de todos os
concurseiros: ter em mãos uma doutrina segura, que traga aquilo que
realmente precisa ser estudado para concurso, nem mais nem menos.
Isso é precioso. Este livro o auxiliará nas três fases do estudo: na
primeira, que exige o estudo doutrinário – alicerce do aprendizado –,
temos conteúdo de excepcional qualidade; na segunda, em que devemos
conhecer a visão das bancas de concursos e fazer revisão da matéria,
contamos com o que Ricardo Alexandre chama de “jurisprudência de
bancas” e o auxílio de gráficos que sintetizam a matéria, além de
cuidadosos grifos de palavras-chave que devem ser memorizadas;
finalmente, a terceira fase impõe a prática intensa de questões de
concursos, a ser exercitada com o Caderno de Questões que acompanha
a obra.

Quando estudei para concursos, não encontrei um livro como este. Você
dispõe do melhor material de preparação para provas e concursos!
Alexandre Meirelles Especialista na preparação para concursos.
Acesse aqui a versão completa deste livro

