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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 151 aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo - Seção I - páginas 52-
53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu  - EE ERNESTO MONTE
Código: 135 Município: Bauru
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Serviços Jurídicos
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS
Componente Curricular: Prática de Processo de Trabalho
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,00
Professor: PAULA JULIANA LOURENCO BASILIO ;

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional,
que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

 
Executar procedimentos de determinações judiciais aplicando legislação referente aos recursos cíveis, ao Direito do Trabalho.
Atuar com criticidade diante das informações e trabalhos desenvolvidos.
Desenvolver, preparar e realizar processamentos técnicos e expedientes administrativos que se fizerem necessários, sob orientação.
Elaborar e analisar documentação e correspondência técnica jurídica, sob orientação.
Expedir todos os tipos de documentos nas áreas administrativa e jurídica, inclusive em ambientes virtuais.
Proceder com justiça e equidade
Utilizar os princípios do Direito.
Utilizar-se da informação de forma responsável atendendo os objetivos do Direito

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar diferentes tipos de ações judiciais e as respectivas partes no processo.
2. Interpretar a legislação referente ao Direito Processual do trabalho, a fim de executar as determinações judiciais.
3. Analisar métodos e instrumentos de propagação de atos processuais por meios convencionais e por meios eletrônicos.
4. Interpretar a legislação de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho para a elaboração de peças processuais.
5. Interpretar e analisar precedentes judiciais.

Habilidades
1.1. Identificar diferentes tipos de ações judiciais.
1.2. Distinguir as partes no processo.
2.1. Identificar diferentes tipos de determinações judiciais e seu momento processual.
2.2. Utilizar a aplicação subsidiária do Processo Civil ao Direito do Trabalho.
2.3. Aplicar a legislação referente ao Direito Processual Civil e do Trabalho, a fim de executar as determinações judiciais.
2.4. Aplicar procedimentos de execução de determinações judiciais referentes ao Direito Processual Civil e do Trabalho, de acordo com sua natureza,

finalidade e sua exequibilidade.
2.5. Aplicar procedimentos de regularização de funcionários junto ao Ministério do Trabalho, sindicatos e Previdência Social.
3.1. Propagar atos processuais da área trabalhista, por meios convencionais e por meios eletrônicos.
3.2. Aplicar procedimentos de escrituração de livros de registros de funcionários e Carteiras de Trabalho.
3.3. Identificar elementos do contrato de trabalho a fim de prestar assessoria a departamentos pessoais de empresas.
4.1. Identificar as fases de um processo do trabalho.
4.2. Identificar as diferentes peças processuais.
4.3. Aplicar a legislação de Direito Processual do Trabalho na elaboração de peças processuais e recursos.
5.1. Aplicar métodos de pesquisa de jurisprudência em sites e obras especializadas.
5.2. Identificar precedentes judiciais e aplicá-los em casos concretos.

Bases Tecnológicas
1. Justiça do Trabalho: organização e competência – Varas do Trabalho, Tribunais Regionais e Ministério Público do Trabalho
2. Escrituração de Livros de registros de funcionários
3. Reclamação Trabalhista
4. Inquérito do Trabalho para comprovação da justa causa
5. A conciliação no Direito do Trabalho. Técnicas de conciliação e procedimento de homologação de acordos
6. Peças processuais pertinentes ao Direito do Trabalho
7. Recursos pertinentes ao Direito do Trabalho
8. Processos de execução no direito do trabalho
9. Conflitos coletivos de trabalho: força normativa e aplicação das convenções e dissídios coletivos
10. Recolhimento das contribuições sindicais
11. Práticas preventivas dedissídios do trabalho
12 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
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3.1. Propagar atos processuais da área trabalhista, por meios convencionais e por
meios eletrônicos.; 4.1. Identificar as fases de um processo do trabalho.; 5.1.
Aplicar métodos de pesquisa de jurisprudência em sites e obras especializadas.;

1. Justiça do
Trabalho: organização
e competência – Varas
do Trabalho, Tribunais
Regionais e Ministério
Público do Trabalho;

Aulas expositiva
dialogada

07/02/19 21/02/19

2.5. Aplicar procedimentos de regularização de funcionários junto ao Ministério
do Trabalho, sindicatos e Previdência Social.; 3.2. Aplicar procedimentos de
escrituração de livros de registros de funcionários e Carteiras de Trabalho.; 3.3.
Identificar elementos do contrato de trabalho a fim de prestar assessoria a
departamentos pessoais de empresas.;

2. Escrituração de
Livros de registros de
funcionários;

Aula expositiva
dialogada com realização
de exercício prático

28/02/19 28/02/19

1.1. Identificar diferentes tipos de ações judiciais.; 1.2. Distinguir as partes no
processo.; 3.1. Propagar atos processuais da área trabalhista, por meios
convencionais e por meios eletrônicos.; 4.1. Identificar as fases de um processo do
trabalho.; 4.2. Identificar as diferentes peças processuais.;

3. Reclamação
Trabalhista ;

Aula expositiva e prática
com elaboração de peça
processual com casos
práticos

07/03/19 14/03/19

3.3. Identificar elementos do contrato de trabalho a fim de prestar assessoria a
departamentos pessoais de empresas.;

4. Inquérito do
Trabalho para
comprovação da justa
causa;

Aula expositiva
dialogada com aplicação
trabalho individual em
casa

21/03/19 21/02/19

4.1. Identificar as fases de um processo do trabalho.; 4.2. Identificar as diferentes
peças processuais.;

5. A conciliação no
Direito do Trabalho.
Técnicas de
conciliação e
procedimento de
homologação de
acordos;

Aula expositiva com caso
prático 28/03/19 28/03/19

2.1. Identificar diferentes tipos de determinações judiciais e seu momento
processual.; 2.2. Utilizar a aplicação subsidiária do Processo Civil ao Direito do
Trabalho.; 2.3. Aplicar a legislação referente ao Direito Processual Civil e do
Trabalho, a fim de executar as determinações judiciais.; 4.1. Identificar as fases de
um processo do trabalho.; 4.2. Identificar as diferentes peças processuais.; 4.3.
Aplicar a legislação de Direito Processual do Trabalho na elaboração de peças
processuais e recursos.; 5.1. Aplicar métodos de pesquisa de jurisprudência em
sites e obras especializadas.;

6. Peças processuais
pertinentes ao Direito
do Trabalho;

Aula expositiva e prática
com elaboração de peça
processual com casos
práticos

04/04/19 18/04/19

2.2. Utilizar a aplicação subsidiária do Processo Civil ao Direito do Trabalho.; 2.3.
Aplicar a legislação referente ao Direito Processual Civil e do Trabalho, a fim de
executar as determinações judiciais.; 4.1. Identificar as fases de um processo do
trabalho.; 4.2. Identificar as diferentes peças processuais.; 4.3. Aplicar a legislação
de Direito Processual do Trabalho na elaboração de peças processuais e
recursos.; 5.1. Aplicar métodos de pesquisa de jurisprudência em sites e obras
especializadas.;

7. Recursos
pertinentes ao Direito
do Trabalho;

Aula expositiva e prática
com elaboração de peça
processual com casos
práticos

25/04/19 02/05/19

2.4. Aplicar procedimentos de execução de determinações judiciais referentes ao
Direito Processual Civil e do Trabalho, de acordo com sua natureza, finalidade e
sua exequibilidade.; 4.1. Identificar as fases de um processo do trabalho.; 4.2.
Identificar as diferentes peças processuais.; 4.3. Aplicar a legislação de Direito
Processual do Trabalho na elaboração de peças processuais e recursos.; 5.1.
Aplicar métodos de pesquisa de jurisprudência em sites e obras especializadas.;

8. Processos de
execução no direito do
trabalho;

Aula expositiva e prática
com elaboração de peça
processual com casos
práticos.

09/05/19 16/05/19

3.3. Identificar elementos do contrato de trabalho a fim de prestar assessoria a
departamentos pessoais de empresas.;

9. Conflitos coletivos
de trabalho: força
normativa e aplicação
das convenções e
dissídios coletivos;

Aula expositiva
dialogada 23/05/19 30/05/19

3.3. Identificar elementos do contrato de trabalho a fim de prestar assessoria a
departamentos pessoais de empresas.;

10. Recolhimento das
contribuições
sindicais;

Aula expositiva
dialogada 06/06/19 07/06/19

5.2. Identificar precedentes judiciais e aplicá-los em casos concretos.;
11. Práticas

preventivas
dedissídios do
trabalho;

Aula expositiva
dialogada 13/06/19 13/06/19

3.3. Identificar elementos do contrato de trabalho a fim de prestar assessoria a
departamentos pessoais de empresas.;

12 CIPA – Comissão
Interna de Prevenção
de Acidentes.;

Aula expositiva e prática
com casos práticos 27/06/19 11/07/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Interpretar diferentes tipos de ações
judiciais e as respectivas partes no
processo.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de
Exercícios ; Trabalho/Pesquisa ;

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Relacionamento de
Conceitos ;

Aplicar a legislação na
execução das ações judiciais

2. Interpretar a legislação referente ao
Direito Processual do trabalho, a fim de
executar as determinações judiciais.

Avaliação Prática ; Avaliação Escrita ;
Observação Direta ;

Atendimento às Normas ;
Pertinência das Informações ;
Relacionamento de Ideias ;

Aplicar os procedimentos
judiciais cabíveis em cada
fase processual, bem como a
sua execução

3. Analisar métodos e instrumentos de
propagação de atos processuais por
meios convencionais e por meios
eletrônicos.

Avaliação Escrita ; Observação Direta ; Comunicabilidade ;
Objetividade ; Aplicar atos processuais

4. Interpretar a legislação de Direito
Processual Civil e Direito Processual do
Trabalho para a elaboração de peças
processuais.

Avaliação Escrita ; Trabalho/Pesquisa ; Argumentação Consistente ;
Pertinência das Informações ;

Elaborar peças processuais
adequadas aos casos
concretos apresentados

5. Interpretar e analisar precedentes
judiciais.

Avaliação Prática ; Trabalho/Pesquisa ;
Simulações ;

Argumentação Consistente ;
Objetividade ; Relacionamento
de Ideias ;

Aplicar procedimento
adequado aos casos
concretos apresentados.

V – Plano de atividades docentes
Atividade Previstas Atendimento a alunos por Participação em
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Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com
voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Fevereiro Recepção dos Alunos com as
Atividades de Integração.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de

recuperação contínua dessas lacunas

Organização e
correção do

Projeto
desenvolvido

nas aulas

Organização de material
de apoio para as lacunas

de aprendizagem

01 e 02/02 -
Reunião de

Planejamento.

Março

Proporcionar Ensino com
Qualidade e Aplicação da
Avaliação Diagnóstica e
Sondagens nas Aulas

Expositivas e Dialogadas.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de

recuperação contínua dessas lacunas

Avaliação
diagnostica
seguida de
avaliação

formativa e
somativa

Análise de novos livros e
materiais didáticos e

inclusão nos planos de
aula.

01/03 - Dia da
Escola-Família:

Atividades
Culturais,

Esportivas e
Palestras.

 06/03 - Reunião
de Cursos

 16/03 - Reunião
Pedagógica

Abril Reduzir possíveis focos de
resistência e conflito.

Atendimento personalizado com
utilização de diversas ferramentas

didáticas e Tecnologias da Informação
e Comunicação como novas
abordagens pedagógicas.

Organização e
correção do

Projeto
desenvolvido

nas aulas

Preparo diário de apostila,
exercícios, estudos casos
para aplicação em sala de

aula.

Nada Consta em
Calendário

Escolar 2019.

Maio
Buscar ou aplicar soluções já

encontradas por algum
professor.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de

recuperação contínua dessas lacunas

Avaliação
diagnostica
seguida de
avaliação

formativa e
somativa

Análise, apuração e
desenvolvimento de
questões objetivas e

discursivas para
implementação em sala de

aula.

04/05 - Reunião
de Cursos.

 25/05 - Reunião
Pedagógica.

Junho
Realizar acompanhamento
eficiente da frequência e

Participação ativa no Arraiá
da Etec.

Atendimento personalizado com
utilização de diversas ferramentas

didáticas e Tecnologias da Informação
e Comunicação como novas
abordagens pedagógicas.

Organização e
correção do

Projeto
desenvolvido

nas aulas

Preparo diário de apostila,
exercícios, estudos casos
para aplicação em sala de

aula.

14/06 - Atividades
Culturais: Arraiá

da Etec.

Julho
Aulas de reforço e

campanhas internas e na
comunidade escolar.

Atendimento personalizado com
utilização de diversas ferramentas

didáticas e Tecnologias da
Informação e Comunicação como
novas abordagens pedagógicas.

Avaliação diagnostica
seguida de avaliação
formativa e somativa

Análise, apuração e
desenvolvimento de
questões objetivas e

discursivas para
implementação em

sala de aula.

Nada Consta em
Calendário Escolar 2019.

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Renato, Ariana – Curso de Direito Processual do Trabalho – Editora Jus Podium
MATERIAL, TEXTOS IMPRESSOS DE RESUMOS ELABORADOS PELA PROFESSORA COM BASE NA BIBLIOGRAFIA BÁSICA DO CURSO
Schiavi,Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho - 12ª Ed. 2018. Ed. Ltr Nascimento, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho – Ed. LTR
STUCHI, Victor Hugo Nazário. Coleção Prática - Trabalhista. São Paulo: Método, 2018

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Lista de exercícios com questões de concurso a respeito dos conteúdos ministrados durante o semestre. A lista poderá ser desenvolvida em dupla.

Haverão questões abertas para explorar a habilidade de transmissão de conhecimento pelos alunos de formalmente.
Elaborar peça processual de Recurso, conforme exercício proposto

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Para facilitar a transmissão e a absorção do conhecimento, os seres humanos dividiram o conhecimento em vários compartimentos, comumente

chamados de disciplinas. Essas formas de classificar o conhecimento são artificiais: raramente um problema se encaixa unicamente dentro dos limites de
uma só disciplina. Como uma abordagem interdisciplinar, suponho o Projeto do DIA DA ESCOLA-FAMÍLIA: ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E
PALESTRAS.
Uma festa tradicional, com a participação de grupos de dança, quadrilha, músicas ao som da sanfona e da viola, forró no sereno, brincadeiras e comidas

típicas fazem parte da programação do ARRAIÁ DA ETEC, proposta como ATIVIDADE CULTURAL, tem como objetivo de resgatar os costumes das festas
realizadas pelas comunidades no passado, reunindo toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
O processo de recuperação acontecerá nos momentos em que forem detectadas lacunas de aprendizagem, serão propostas novas estratégias de

trabalho para que o aluno (a) possa adquirir as competências almejadas.
Assim a Recuperação deverá ser imediata à detecção de uma falha para sanar as dificuldades do aluno (a) de forma a não comprometer o andamento do

conteúdo.
Compreenderá atividades diversas, de acordo com o conteúdo a ser revisto, como: Pesquisa e Apresentação Escrita / Oral; Elaboração de Projetos

Técnicos; Avaliação Escrita Individual; Sinopses de Consultas bibliográficas; Portfólios; Entrevistas; Esclarecimento de Dúvidas, a serem desenvolvidas.
O professor avaliará, através dos instrumentos já citados, o sucesso da recuperação com consequente superação das falhas detectadas.

IX – Identificação:
Nome do Professor PAULA JULIANA LOURENCO BASILIO ;
Assinatura Data 24/02/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O plano de trabalho Docente atende regularmente a Matriz Curricular do Plano de Curso de Técnico em Serviços Jurídicos de acordo com a matriz do Plano de
curso homologada e as atividades do planejamento da unidade escolar.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 06/03/19
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____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


