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TURMAS
PREPARATÓRIAS



SOBRE A ESCOLA DE
DIREITO
Quando se fala em Escola de Direito da "AMPERJ", logo
associamos a tradição e excelência. Tradição na preparação para
concursos e excelência na qualidade do ensino jurídico. Essas
são as marcas dos cursos da Escola de Direito que, desde a sua
origem, há 25 anos, contribui na formação de milhares de
profissionais do Direito.  

A Turma Regular Preparatória para Carreiras Jurídicas é o curso
mais completo e consistente para quem procura o estudo
aprofundado para os concursos públicos mais disputados das
carreiras jurídicas, ou até mesmo uma atualização de alta
qualidade de seus conhecimentos jurídicos para a aplicação na
prática forense.  

Fazem parte do corpo docente membros do Ministério Público,
Juízes, Procuradores, Defensores Públicos e Advogados, muitos
deles Mestres e Doutores, todos com vasta experiência na
preparação para concursos públicos.

O aluno terá acesso a material de apoio com Jurisprudência
atualizada dos Tribunais Superiores, questões de provas de
concurso para o treinamento prático, Simulados, resumos em
PDF´s elaborados pelo monitor da turma, além de uma Semana
de Atualização Jurisprudencial ao final do curso, como bônus. 

Importante destacar que, o aluno que preencher as exigências
legais, poderá também fazer a opção pela Pós-Graduação,
mediante pagamento adicional ao final das aulas de
disciplinas jurídicas, o qual englobará 10h de aulas de
metodologia e acompanhamento com professor especializado
para elaboração do TCC.

A avaliação do curso será realizada durante o mesmo, cada
turma com seu prazo próprio, por meio de um artigo acadêmico
simples sobre temáticas abordadas em sala de aula e o aluno
para ser considerado apto, deverá atingir pelo menos a nota 7,0
(sete).
 
Ao completar o curso o aluno entregará um Trabalho Final de
Conclusão, conforme as orientações que serão fornecidas pela
Escola de Direito.
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Turma de Delegado Reta Final – Exercícios
 
Período: Segunda, quartas e sextas, das 18h30 às 20h30
Previsão de Início: 26/04/2021
Previsão de término: 30/062022
Forma de oferta: na modalidade de ensino “Remoto presencial”
(plataforma Zoom). 
Carga horária sem pós-graduação: 72h/aulas

TURMA DE DELEGADO

SOBRE A TURMA
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PROFESSORES E DISCIPLINAS
TURMA DE DELEGADO


