Resumo de Tudo em Um Para
Concursos do TRT. Analista e Técnico
2.800 QUESTÕES COMENTADAS - Teoria altamente especializada Conteúdo atualizado - 16 disciplinas - Diagramação diferenciada para
facilitar a leitura A experiência diz que aquele que quer ser aprova-do em
concursos de ponta precisa ENTENDER A TEORIA e TREINAR MUITO.
A presente obra traz solução completa nesse sentido. Na primeira parte
do livro você vai ENTENDER A TEORIA a partir de uma SUPERREVISÃO com 714 páginas de resumos altamente sistematizados e
atualizados com legislação e jurisprudência do momento.
Na segunda parte da obra você vai TREINAR MUITO, resolvendo mais de
2.800 questões comentadas, alternativa por alternativa, inclusive com a
indicação de dispositivos legais e de decisões judiciais a serem
compreendidos sempre que necessários.
O livro traz a revisão e o treinamento de pratica-mente todas as disciplinas
que caem nos concur-sos do TRT, e você ainda ganha acesso, por sete
dias, ao curso de Direito Administrativo do IEDI Cursos On-line.
Mesmo sendo uma obra de revisão, num volume apenas, buscou-se a
todo tempo apresentar o con-teúdo mais forte possível, com legislação
atualizada e altíssima sistematização, tornando o livro um ma-terial com
excelentes conteúdo e qualidade.
A obra nasceu da experiência prática dos Coordena-dores da Coleção,
que, por muitos anos como Profes-sor ou Coordenador dos maiores
Cursos Preparató-rios do País, perceberam que os examinandos, com a
aproximação das prova de concursos (em qualquer das fases: objetiva,
discursiva ou oral), precisavam de um material que pudesse condensar as
principais informações para o exame, em texto sistematizado e passível
de ser lido em sua completude em tempo há-bil para uma sólida
preparação.

É por isso que podemos dizer que, agora, você tem em suas mãos a
REVISÃO e o TREINAMENTO DOS SONHOS para fazer Concursos do
TRT - Analista e Técnico. Revisão e treinamento esses que certa-mente
serão decisivos para a sua APROVAÇÃO!
Acesse aqui a versão completa deste livro

