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Apresentação
Oi, pessoal! Tudo bem?
Sou a professora Fujie Kawasaki. Aqui no DIREÇÃO CONCURSOS sou
professora de legislação específica e estarei ao seu lado rumo à aprovação!
Sou advogada, especialista nas áreas de Direito Eleitoral, Direito
Administrativo, Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Sou coautora das
obras “Propaganda e Pesquisa Eleitoral: Abordagens Teóricas e Práticas”,
“Registro de Candidaturas Eleitorais: Abordagens Teóricas e Práticas”, ambas
publicadas pelo Instituto Memória; coautora da obra “Temas Eleitorais Contemporâneos”, organizadora do livro
“Aspectos Modernos do Direito Eleitoral Brasileiro” e coordenadora da obra “Direito Eleitoral e Ciência Política”,
publicadas pela Editora Espaço Acadêmico; mais recentemente, fui coautora da obra “Empresas e Implementação
da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), publicada pela Editora JusPodivm.
É com muita alegria que inicio este curso de LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DO CEARÁ. Nada vai ficar de fora, este curso deve ser o seu ÚNICO material de estudo! E você também não
perderá tempo estudando assuntos que não serão cobrados na sua prova. Deste modo, você aproveita o tempo
da melhor forma possível, estuda de modo totalmente focado, e aumenta as suas chances de aprovação.
Neste material você terá:

Curso completo em VÍDEO
teoria e exercícios resolvidos sobre TODOS os pontos do edital

Curso completo escrito (PDF)
teoria e MAIS exercícios resolvidos sobre TODOS os pontos do edital

Acesso direto ao professor
para você sanar suas dúvidas DIRETAMENTE conosco sempre que precisar

Desejo a todos um excelente estudo!
Um abraço,
Prof.ª Fujie Kawasaki.
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Como este curso está organizado
Para cobrir os aspectos exigidos na minha disciplina, o nosso curso está organizado da seguinte forma:
Aula

Data

Conteúdo

00

06/04

Apresentação

01

06/04

Lei nº 9.826/74 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará

02

09/04

Lei nº 12.124/93 – Estatuto da Polícia Civil de Carreira do Estado do Ceará

03

15/04

(SOMENTE PARA DELEGADO) - Lei Complementar nº 98/ 2011

Vale lembrar que, como em todos os nossos cursos na DIREÇÃO CONCURSOS, você poderá baixar todas as
aulas em vídeo e todas as aulas em PDF para o seu computador, tablet, celular, etc.
Desta forma você pode estudar onde, quando e como quiser!
Vamos estudar juntos! J
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